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 ميدقت

 يف «نيحو MF يف انناضرتعي ءانتاوذ نم ءزج امه ءاننانكسي "بيرغلاو بيجعلا"

 Les .ةّيملعلا انتامامتها يف امك ةّيداعلا انلغاوش يفو ؛ةّماعلا انتايح يف امك ةّصاخلا انتايح

 عون نعو «ةَّيصوُصُخلا انفورظ نع رظنلا فرصب  انتّيصخشل ناّيساسأ نانّوكمو انب ناقيصل

 ءامهلمع ةّيفيك نعو ءامهتقيقح نع ثحبلاب لفحن امّلقف  انتاءامتنا ةعيبط نعو ءانتفاقث

 «ٌنفلاو لايخلا نيب عطاقتلا ةطقُت . رخآ ديعص ىلع DNS Lg مغر ءامهتايلجت رهاظمو
 ىلإ يماّرلا وأ ظعولا هنم دوصقملا pa ad Le M نيدلاو «بدألاو ملعلاو

 اذه يف ًاقرف ىرت له «راتلا باذع نم بيهرتلا ىلإ فداهلا وأ  ةّنجلا ميعن يف بيغرتلا
 a ميلعّتلا ىلإو «ًانيح هيفرتلاو dl ريفوت ىلإ ىعسي يذلا صّصّقلا نيبو هنيب ىوتسملا
 كنكمُي لهو !؟ةرابعلاو LL ىفتكا امو موُممرلاو روصلا ىلإ دنتسا ام هنم ءاوس ءرخآانيح

 ىلع يوتحي نأ نود ناهذألا يف ْخوُسرلا هل دارُيو «مامتهالا بلج يف هنم ٍبَعرُي ربخ روصت

 ؟ًاعم امهنم وأ ؛”بيرغلاو بيجعلا' نم رثك وأ لق بيصن

aريسفت بنك يف 'بيرغلاو بيجعلا عوُضوم قرط ىلع يفعسلا ديحو  
Dريطخلاو فيرطلا ثحبللا اذهب مامتهالا راطإ يف جردنيل «ريثك نبا ريسفت يف ةّصاخيو  

 زكر يتلا رظنلا ةيواز رايتخا ىلإ ٌرطضُم هلأ .ةلأسملا لوانتي وهو  هنع بيغي نكي ملو .نآ يف

 رثآ ؛كلذلو .ةلالدلا ثيح نم اهنوُد اهّنكلو ؛ةديدع ىرخأ بناوج لامهإ نوُد gaY ىلع

 ثحبيو «ةنوكملا اهرصانع ةعيبط ديدحتو ءاهفئاظوو Eat اهبيلاسأو «صّنمّقلا لكيهب' ءانتعالا

 لايخملا ملاعب ةطاحإلاو :لاجملا اذه يف ريكفتلا رهاظم ai كلذ لك نم هتياغ «"يثيملا اهبناج

 ةيحانلا ىلإ اهضعب بستي « ةفلتخُم ملاوع نيب-ىرت امك عمجي شمت وهو . "هيف يعامجلا
 ةّيلامجلا داعبألا رفاضت نأ كش الو ؛ةّينومضملا ةيحاّتلا ىلإ رخآلا اهضعب بستنيو «ةّيلكّشلا
 . لامعألا نم radis فولأملا نع اهب ىأنيو «ةدايرلا ةمس ةسارّدلا هذه ىلع يفضي اع ةّيفيظولاو
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 ملعب . ةلاحم ال  قّلعتي قيش باتك ةءارق ىلع لبقم وهف ءئراقلا ةنأمط ىلإ ردابثلو

 ريسفَتلا يف ًاباتك سيل  ديكأت لكب I . ةقيقد فراعم هب مال إلا يضتقي ملع ومو «ريسفتلا
 بسحب فينصتلا ىلع يصعتسي باتك وه . نيّدلا ءاملع اهعضي يتلا ريسافتلا ىلإ فاضني
 ةسائإلا ىلإ نوكي ام برقأ هلأ انربتعا ْنإ اريبك ًافسعت هيلع فسعتن ال العلو « ةّيسردملا ريياعملا

su ENءادش ئراقلا دشت ةعتمُم ةيقار ةقينأ ةغّلب بوتكم كلذ بناج ىلإ وهو .  glaisهب  
 تالاجمو عمتجملاو ركفلا اياضق يف هب لوجت املثم ؛ةروطسألاو ّنفلا ايد يف ةانأو قفرب
 ىلإ تايادبلا ةرتف نم OLA نامزلا يف « قوتي ال ثيح نم هب لقتنتو «رعاشملاو دئاقعلا

 فيرط بانك وُ مّ . مهريغو دوُنهلاو نانوُيلاو دوهيلاو بّرعلا تائيب نيبو sol رصع

 ريسفتلا ئىراق اهيلع علّطي نيح ضعب نع اهضعب رهاظلا يف لقتسُم رصانع نيب هطبر ue نم
aىلعو «بوُعّشلا ثارت ىلع هعالطا ةعَسو « ةّيفرعملا يفعسلا سجاوه هل تسيل يذلاو  

 .هجهانمو i pobil ثحبلا تاهاجتا

 «صالخلا ؛ءدبلا ىلإ دوعلا « ةقيلخلاو ءدبلا) de باوبأ ىلع يوتحي باتكلا ناك نئلو

 روحم ىلع اهنم لصف لك زكري «باوبألا كلت لخاد لوصف ىلعو ؛(لحّرلا طح ؛ةلحّرلا
 aa gl اهيلإ ىدتها ىَرْبُك ةّيزم رصانعلا هذه نيب فيلأتلا OU «ضرعلا ميقتسي ىتح « هنيعب
 ىلع ةعَّروُم ريسفتلا pa Lai اهب قلعت يتلا تاّيصخّشلا فلتخُم اهيدؤُت يتلا راودألا Of ىأرف

 تملع ىتم ةئيهلا ةجيتتلاب هذه تسيلو . ءاوحو سيلبإو مدآ يه ؛بسحو تاّيصخش ثالث

 دكؤي ste تتاب ىح eE ةزجم' نيرسفملا رئاسو ريثك نبا اهدروأ يتلا رابخألا نأ

 نورّسمملا راس ءايبنألا صّصَق es رارغ ىلعف . ةنايحأ ًاضعب اهضعب يفني لب ءاضعب اهضعب

ds.ريست اهنوكرتي الو «ةّصقلا حامج نوحبكي ًاعيمج اوناكف  كلذك تسكع تعش  B 
 صّصّقلل ًافالخ « ةّيهلإلا ةردّقلا !دبم خيسرت ليبس يف - رارمتساب  ةفظوُم اهّنأل ؛اهئادحأ قطنم
 عزاونلاو ٌرّشلاو ريخلا نيب وأ ؛ةهلآلا نيب عارصلا اهيلع بلغيو à ينو طسو يف ترهظ يتلا
 ناكملاو OLIJ دعاوقل عضخت ال ةّصقلا نأ  ذئنيح  برغتسُي الف . ةضقانتلاو ةفلتخملا ةّيرشبلا

 نم .ثادحأ نم هب تربخأ امل ةجيتن ئراقلا اهرظنني يتلا OA عّبتب أبعت الو ؛ةلوقعملا

 SES نأ دعب «سيلبإو ءاوحو مدآ ءاقل ةّيفيكب ينتعت ال ريسفتلا ةّصق نأ لاثملا ليبس ىلع كلذ
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pd؛ نّيرخآلا نع ديعب ناكم يف لك « ضرألا ىلإ !وطبه  Aa OYيف ال «كلذ ادع ام يف  

 . يبيرجتلا عقاولاو اهدنع فقت يتلا ثادحألا نيب بسانتلا ىدم

 تاسارتلا ُهْشِبْنأ ام معدت يهو « gl اهيلإ لصو aY نم ردق ىلع ىرخأ ةجيتن

 J ؛يناوقلا صولا يف لصحي يذلا حايزنالا يهو الأ «نايدألا ووش يف ةشيدحلا

 يف وه Éj ريسفتلا يف ءاج يذلا صّصّقلاف . يسيساتلا ص تلا قطنم نع «ريسفتلا صوص

 اونوكي ملو «"بيرغو بيجع' نم هيلإ رقتفي داكي ام هدب «نآرّقلل دنس  هباحصأ رظن
 ةرهاظلا هذه ودبتو . هيف سيل ام هنولّمحُيو «هدصقم نع هنولوحُي lis. ei نورّوصتي

 نم ai ىّنغتت ركبلا ةشئاعو CN ةجيدخف ءءاسّنلاب La رابخألا يف - حوض -

 ةميدق ةأرما ىلإ نينحلا اهدواعو JEU ةروّصلا تسانت YIT «ةديدج ةأرماب امهلالخ

 « عيضاوملا رئاس لمشتل ؛ ءاسّنلا رابخأ زواجتت ةرهاظلا نأ ىلع . "ناطيشلاو داسفلاب ةقالع ىلع

 «مهتثيب يف ةدئاّسلا مّيقلل لاثتمالا ىلإ  نورعشي Y ثيح نم نوعدي cad نأ ىلإ ًارظن

 .اهل اضيقن نكت مل D ءاهداعبأ نم دب يف YIEE تسيل ةّيخيرات ةّيمالسإ e يه يتلاو
 قيرط نع هنولصؤُيف « ةّيعرش مهصمَت يف :بيرغلاو بيجحلا ىلع À pe اوناك اذكهو
 ىلع ةظفاحُم :دحاو عاقيإ تاذ ةفلتخُم تاقلح fi صّصّقلا هذه ةّيصاخ تناكو «دانسإلا

 . ةرم لك يف ةديدج رصانع قالتخاو ETAN ةّصقلل ماعلا لكيهلا

 ىسمأ ردصملا اذهف ءبسحف تاٌيليئارسإلا نم ةّدمتسم ةفاضملا رصانعلا هذه نكت ملو

 يف يفعّسلا ديحو لضف ناك لب KAEN ةعزّتلا تاذ تاّيبدألا يف ىّتح هب ًافرتعمو ًافورعم
 نموُم (Li ءاهدحو تاّيليئارسإلا ريثأت نم وأ «صلاخ يمالسإ SEE ناك ام نأ ىلإ هيبنتلا

 ةدوجوملا ريطاسألا نم ةّينوك جذامنب يقتليو ءاهبراشم فالتخا ىلع ةميدقلا تافاقتلا بساور

 نم فيوختلا ىلإ فدهي ًاديدج ًافيظوت فّظوُي ناك D «مهريغو دوُنُهلاو سرُفلاو نانويلا دنع
 ضارغأ نم كلذ ىوس ام ىلإ وأ «ءايبنألا ريس عم يهامّتلاب ملا ىلإ وأ «ةرخآلا باذع

 املثم ؛ٌنفلاو بدألاب نيّدلا يقتلي تالاب ىوتسلا اذه يفو . سْمّنلا نع حيورتلاو عاتمإلا

 ىلإ هرصانع درو «هكيكفت ىلع فلولا لمع جيزم يف ءامللا جاتنإب ةّيبعشلا تافارخا يقتلت
 . ةبيرقلاو ةديعبلا اهرداصم



 - قيمع وأ فيفط ليدعت نود  نكمُلا نم ناك نإ لءاستي Of ئراقلا Ge نمف ؛دعبو

 ريسافتلا نم اهصالختسا نكمُي يتلا جئاتتلا ىلع ريثك نبا ريسفت نم ةصلختسملا جئاتتلا بحس

GTAفلولا هيلإ بهذي ام رارغ ىلع « مهتاّيرهذمو اهباحصأ روصع فالتخا ىلع ىرخألا  . 
 برب اهتقو رشتا روعشلاو ريثك نبا رصع فوُرُظ نوكت نأ يف كشي نأ ئراقلا قح نم امك
 بيجع” نم هريسفت يق امل ةدّدحُلا رصاتعلا يه ثوروملا ىلع atadi ةرورضبو LEA» لاوز

 دقو «قمعأو ءرصانعلا هذه نم معأ نوكت دق بابسأ نع ثحبلا ىلإ ليمأ Â لب ؛"بيرغو
 هيلع ثعبت امو اياضق نم ةحورطألا هذه هريثت ام ّنكلو . هنيوكتو هتّيسْفَتب قلعأو صخأ نوكت

 لاجم يف ةدّيجلا ةّيملعلا لامعألا ةمس كلتف ءاهيلع ال ءاهل بسحُي نأ يغبني ماهفتسا نم

 . ءارم نوب ءاهيف زيمتم ماهسإ يفعّسلا ديحو باتكو «تايناسنإلا

 يفرشلا ديجملا دبع
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 باتكلا ناك ءدبلا ىف :ىلوألا ةمدقملا

 اهاطخ LE ؛ًالطايو Ge اهيف تماق .ةملكلا الول اهرمأ رهتشي نأ ٍبّرَعلا ةريزجل ناك ام عادم 4

 .باتكلا ةريزجلا يف تناك ٌةملكلاو . عساشلا ةّيناسنإلا ملاع يف اهخّسرُتو «ةداّيملا ضرألا يف

LLتعش  Ctنوعمجي ضرألا يف نوبرضي صاّصق نعو :يوفّشلا اهماوق ةراضح نع  

 «تئش ام ْثدَح . ةداعإ نم رعتتلا َنظفحي راَوَج نعو ءاهمآيأ راسلا ىلع نوُصقيو ءاهرابخأ

 نوكت نأ تدارأ «حاص اي «ةريزجلا . JE ساتلا اهددر نيغ سيل ةروطسأ كثيدحف

 نأ ىلع ًادهاش موقت تيبلا باوبأ ىلع US اهرابخأو .اهرابخأ هيف أرقت ًاحوتفم ًاباتك

 LI ناكرأ دنع ةنوفدم فئاحص اهرابخأو .باتك اهل نوكي نأ  ءدبلا نم  تدارأ ةريزجلا

 منو: مارحلا هللا تيب نوكتل C$ ء ءافطصابو A يف باتكلا pag ثّدحُت ماقملا يف وأ

 ًاباتك مهيلع لزني نأ اونمؤُي ىَّتح -اوطرتشاو cop «ديدجلا نيدلا ىلإ اشرف وعدي دمحم ماق
 سيل ام مهدنعو ؛لّوألا باتكلا Jat اوناك نيذلا دوهي رابحأ هجو يف هنوعفريو « ””هنوؤرقي

 مظعأ" ناك ام هيلع لزنأف PUR LEE» ىلع هللا لخبي ملو .””ءايبنألا ملع نم HT دنع

 ىلإ يدهي لب « Ne aan à) . ] ضرألا لهأ ىلع اهمعنأ ةمعن

 نيدلاب ةريزجلا تنمآ اًملو ."””نينمؤُملل ًاريشب « نيرفاكلل ًاريذن «آَنيب احضاو ؛ ميقتسُم طارص

 وه ام اوردي ملف ÉLUS نكرلا يف اودجو LOTS + )767 /150 704 /85) قاحسإ نبا لاق )1(

 سمّشلا ت روصو «ضرألاو تاوامّسلا تقلخ موي .als 226 95 هللا UT :وُه اذإف Syn نم لجر مهل هأرق یتح

 [ .. ] 'نيّللاو ءاملا يف اهلهأل كراس «[ اهالبج | اهابشخأ لوزي ىَّنح لوزن ال «ءافنح كالمأ ةعبسب اهتففحو «رمقلاو
etesهيف ًاباتك ماقملا يف اودجو : Eاهلهأ نم لوأ اهلحي ال «لُبْس ةثالث نم اهُفزر اهينأي :مارحلا هللا تيب " 

 Lys. Ce ركذ ام ناك نإ ةنس نيعبرأب يتلا ثعبم لبق ةبعَكلا يف ًارجح اودجو age يبأ نب ثيل معزو [ .- ]

 ال امك «لجأ ؟تانسحلا O a  تائيسلا نولمعت ؛ ةمادن دصحي ًارش عرزي نمو ؛ ةطبغ دصحي ًاريخ عرزي نم : هيف
 18 17ص ص 2e ء1م RENE »)828 /213 وأ 833 /218) ماشه نبا ؛”بنعلا كوّشلا نم ىنتجُي

 .93/17 ءءارسإلا (2)

 .70ص «3ڄ ءريسفتلا »)1373 /774 1300 /700) ءريثك نبا (3)

 1/18 ءفهكلا (4)

 . 70ص ؛3ج ءريسفتلا ءريثك نبا (5)
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 يف خويشل رَحأ تاملك نع اولختو ءاهلهأ هلوح فتلاو ءًامكَح ot باتكلا اهيف ماق ديدجلا

 CH تانب اهويسح ةكئالملوأ ءرشبلا رمأ ىلع لبق نم اهوبّصن ةهلآل وأ ءةليبقلا

 دنع نم طوبضم « ”ظيفح سّدقُم باتك ءِبّتُكلا لكك سيل ةريزجلا باتك . "اهودبعف

9 GAE SE eae p طخ PA يف ظوفحلا حوللا يف yglan » هلا 

 ةيامحل اركاب مهسفنأ اودّنج 3 ةريزجلا يف لوألا نيملسُلا نأ eN يورتو

 يبأ ةرضحب LS [ . . ] يبتلا ةرضحب اهادحإ «تأرم ثالث GA اوعمجف «ديدجلا باتكلا

 ةفورعملا ةئباثلا تاءارقلا ىلع [ . . ]نامَكُع نمز يف روسلا بيترت وه ثلاّقلا عمجلاو [ . . ]ركب

 امبرمأو ءاوخسن امم فحص قفأ لك OLÉ] ] لسرأو . كلذك سيل ام ءاغلإو «يبتلا نع

 اهنثرو يتلا ةصفح فحص تباغف .””قّرحُي نأ فحصم وأ ةفيحص JE يف ON نم هاوس
 ابأ نوعيابي ساّنلاو ةلزع يف هعضو ءريعب لمح ناك يذلا يلع نآرق باغو ءرمع اهيبأ نع

 .70 »62, ص «3ج «ريسفتلا «ريثك نبا (1)

.4/50 62) 
 .223ص 4٠ج «ريسفتلا ءريثك نبا (3)

 .2/52 ءروطلا )4(

 .299 6240 Ag» «ريسفتلا ءريثك نبا (5)

 بهو لاقو . ةكئالملا يه :ديز نباو Maly دهاجمو سابع نبا لاق € SE Gt »لا .16 15 /80 سبع )6(
 RNA : سابع نبا نع جيرج نبا لاقو .ءارقلا مه :ةداتق لاقو . E باحصأ مه : هّبنم نبا
 يذلا ريفسلا : لاقي هنمو ei نيبو ىلاعت هلا نيب ينعي EI ؛ ةكئالملاةرّسلا نأ حيحّصلاو :ريرج où لاقو

 AS تلججو مهني تحلصأ ترفس ءةكاللا ةرثس : يراخبلا لاقو [ . . ]ريخلاو quel يف سالا نيب ىعسي

 اذه bi .472ص ie. ed ريتك نيف ذ“ موقلا نيب حلصُي يذلا ريفتسلاك هتيدأتو ء ىلاعت هللا نم يحوب تلزن اذإ

 «ةكئالملا مه AL set اذإف « باتكلا ظفل pa قلتي رخآ فالتخا ىلع انليحُي GE ظفل eÉ يف فالتخالا
 روظنم نبا) ”مهلامعأ نم مدآ ينب ىلع تبث ام" لصالا يف .aus باتكلا ناك ءمهضعب كلذ ىلإ بهذ امك

 ءامّسلا يف ظوفحم ga ام ىلع الاد ء ةكئالملا يديأب ًاروطسم CE دام ءبّرَعلا ناسل « (1312/711-1233 /630(

 SE انربتعا اذإو .(240ص ؛4ج «ريسفتلا e yS نبا) ee سالا ىلع LÉ يتلا /ةبوتكملا ةلزنلا BN ” نم

 (Eee يذلا باتكلا موهفم ىلإ انلقتنا :نورخآ كلذ ىلإ بهذ امك ؛ ”ءارقلا مه" ot باحصأ مه

GENعمجلاو «فورعم باتكلا“ :دعب نم  CRUEهبثكي ءينشلا بنك  CSنبا) "طخ هسکو ءةباتکو ًاباتكو  
 نأشب تاّيطرف نم هنمّدق امو« لئاسم نم AU نيلكاج iT ام رظناو CR) ةّدام «بّرَعلا ناسل ءروظنم
 LE لصألاو ؛ باتكلا

Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus, l'Islam de Mahomet, pp. 57 -79, 251 - 253, 560 - 563. 

  (T)يطويسلا  /911( àيف ناقتإلا ء(57 OTAN pyle 1505ص ص ءرشع نماتلا عونلا 59.
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a 3 5 5 5 
 ana ىح  ةالصل الإ .هءادر سبلي ال نأ هسفن ثّدحف ءهيق داري هللا باتك ىأر دقو ءركب

at Pau, رانك of علاوي EU E نملة ريغ ès 

Pala ضعب دنع عاش ام ىلع Ja الو «Ne وه الف «اصاخ ًبيترت روسلا 

 . ديدجلا باتكلاب ضرألا وزغتو «مالسإلا رشنت ete I تقلطنا ةريزجلا نمو

 هللا ضرأ يف USERS «قارعلا نم كلتو « ماّشلا نم هذه Le FN تاحوتفلا تلتو

 Vs «هل ةعضاخ ًاليوط تّلظ ةريثك ابوُعش هناطلسل اوعضخأو هب هلهأ ىهابتو « ةعساولا

 eut اهيأم كباتك امف

 ئدابمو OUI ةعيفر ةّيقالخأو ةّينيد مّيق ءاذه اي ءانباتك :ًادحاو ًاتوص اللا حيصيو

 ىظحنو «نايدألا نع عفترنف ءرخآلا اهضعبب درفتنو «نايدألا عم اهضعب يف كرتشن ةحمس

 .58ص ءرشع نماثلا عوّنلا «نآرقلا مولع يف ناقتإلا ءيطوينسلا (1)
 L تاساردلا قرات مل يتلا ةّيويحلا لئاسملا نم ًادحاو افحصم هلنَجو هبيترتو on عْمَج ةلاسمأ نإ (2)
 كلذك لب «هب نذأ ْنَّمو «بيترّتلاو عْمْجْلا خيرات صوُصُخب  طقف ال ديدع تالؤاست ريت يهو . ةّيمالسإلا

go yaaنيذلا  ed LESموُلَع يف ناقتإلا «يطويسلا :رظنا . "ةباحتصلا تاقثا نم هييترتو  ONANنماقلا عونا  
 ريسفتلا بهاذم Goldziher رهستدلوج ستنجإ باك نم لوألا ءا كلذك رظناو :57-64 ص ص «رشع
 :كلذكو OGN ميلحلا دبع ةمجرت) « يمالسإلا

Mohamed Arkoun, Lectures du Coran, p. V (préface), et pp. 1 - 36 (Bilan et perspectives des études 

islamiques); Régis Blachère, Introduction au Coran: E. I. 2, article: Kur'ân (A. V. Welch). 

 «يناثلا ىلع ءاملُلا روُهمُجف ؟فالخ ةباحّصلا نم داهتجاي وه وأ «ًاضيأ ت وه لهف ؛روسلا بيترت امأو"(3)
 علا ميدقتك رولا فيلأت امهدحأ «نّيترض ىلع OTAN مج : سراق نبا .هيلوق دحأ يف يضاقلاو كلام مهنم

 « يفيقوت وهف ؛ ؛روسلا يف تايآلا عْمَج وسو ءرخآلا عمجلا امأو «ةباحصلا هوت يذلا وم اذهف < ؛نينملاب اهبيقعتو لاوطلا

 ءروُسلا بيوت يف AL فحاصم فالتخا كلذلو ءهب ةلدتسا اسم هير رمأ نع ليربج هب هربخأ امك يلا الوت

 م تم RS نو RE ءارقا لوا ناك ؛يلع فحصُم وهو لولا ىلع اهب نم مهنمف
 ىلع نارمع لآ مث «ءاستلا مف «ةرقبلا دوعسم نبا فحصم لّوأ ناكو . ينّدكاو يملا رخآ ىلإ اذكهو «ريوكتلا

 .62ص <« ءرشع نماثلا عونلا «نآرثلا مولع يف ناقتإلا « يطوبسلا 'ريغو , يأ فحص اذكو «ديدش فالتخا

 نم ONAN يف اهتيعرش دجت ةريثك "مولع" لود هبحصي ةديدج ًاضرأ مالسإلا لرد نأ تاساردلا يف عئاشلا نم (4)
 نم يبحت ؛ « سيطارق يف OLAN نم آمالك نوبتكيف BA Sub نع سالا ةاوادُ cd نم ةعامج مايق كلذ
 منم نوادمتسي ء مهل نآر ال نيذلا « ةحوتفلا دالبلا Jal ىلع مهقوفت اهب نوزربُيو ؛لدعلا A < «ضرملا

 دمتسي هيلع باتك لوُرُت يلاهألا نم ىعّدا ْنَم روهظ ىلإ تدأ لعف تادر- ًانايحأ  ةرهاظلا هذه تدهش دقو . مهملع
 :رظنا MAN كلت يف ًاباتك هدحو بصتنا يذلا OTAI ةضراحل كلذ لك à ساتلا هب يواديو ء ةفرعملا هنم

Vivane Lièvre & Jean - Yves Loude, Le chamanisme des Kalash du Pakistan: des montagnards 

polythéïstes face à l'Islam, pp. 380 - 386. 
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 CS . انایاضق لح اهعابتا يف تاهيجوتو «رابتعالا اهب دصُق صّصَق انباتك I ءافطصاب
 جرخن ال ءاننيب كرتشُم طسق انباتك . سالا نيب لماعتلل جماريو c عمتجملاو ةرسألل ماظن
 . فينحلا انتيد اهب ءاج يتلا ميلاعّتلل ًءافو «ديحن الو «هنع

 ؛انرابخآ هيف آر ؛دخاوانپاک هرقل 83,2 ءاجرألا الميل ىدّصلا عجريو

 . ممألا نم انريخل ًالبقتسُمو ءانل البقتسُم هب فرشتسنو ne ts رابخأو

 ةعونتم تاعاقيإو «ناحلألا ةفلتخُم ديشانأ ؟ىرت اذامف سّدقت يذلا باتكلا يف رظنتو

 هشاع يذلا يليوأّتلا عضولا ةديلو تاسرامُمو «كانمهو انه عفترت تاوصألا فالآو « طاغألا

ò galadiةايحلا هجوأ فلتخُم يف نيّدلا قيبطتل تاسّسؤُمو «يحولا عاطقنا » pres 

 ًاطاشن بصتناو « ساتلا نم باتكلا برقي ريسفتلا ماق E POTA باحر يف ريست ةّيمالسإ

 .بجعلا رت ريسفّتلا ٌرظنا .بضني ال «مالكلا ىلع مالكلا نم ًاليسو «فّقوتي ال ًالصاوتم

 dti“ رْسَقلاب ER هتايآ نم ةيآ لك ىلإو « حرشلاب نآرقلا ظافلأ نم ظفل لك ىلإ ضرع
 طاقسإب Ds cahil حرص ديبشت يف مهاسف «قالخألا باب يف لخد امو ؛ ماكحألا تايآ لوانت

 نع ًارابخإ ناك ام جلاعو . Vs ÉN هفورظو ةّينهذلا هقافآو ةّيبهذملا هتارايتخاو yill ءارأ

 عدبأو ءءاشام gaali نم ىورف «رشتنا يذلا مهخيراتو لوألا سالا ءايبنأو ةيضاملا ممألا
 ملاع نع باقتلا تفشكو « ةّيركفلا هلهأ ةموظنم ىلع تفقو هيف ترظن ام اذإ «ًاريثك ابدأ دّلخو

 ىلع ءانبو «ةفلتخُم تافاقث نم تاتشأل ْعْمج صّصَقلا هذه db كروعش مغرو . اهيف لايخملا

 يف ساّلل نكي ديدج Gb y ؛ةميدق تانايد لاونم ىلع جسنو «ترثدنا تاراضح ضاقنأ

 ol هصّصق ls e JAN صا ءاضف يف الإ كرحتي ال هّنأب كلمهوُي NO «ضرألا
 ؟نظتل ىح ريغ سيل ساّنلل كلذ بيرقتو «لمجأ ام كفو «ضمغ ام طيسبت هلمعو «نآرقلا
 ot يف ف تناك امك نآرقلا ati ديعي هنأ يعو ريغ نع وأ يعو نع -

 اهفنتكي ةلأسم هيف Laais «لضعم رمأ .اهتاذ دح يف يه نآرّقلا صّصق كلو

 ينيدلا يف يئاورلا محقأ يذلا « نآرقلا يف يصّصَقلا نفلا باتك ةأرج GS عطتست مل «ضومُغ

 16 15ص ص ءةثادحلاو مالسإلا « يفرشلا ديجلا دبع :رظنا )1(

 . 17ص «ةثادحلاو مالسإلا « يفرشلا ديجلا دبع )2(

 .64ص «ةثادحلاو مالسإلا «يفرشلا ديجلا دبع )3(
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 ةربسلا ريغ ىرش ال يشلا ءنآرُشلا يف ةصقلل EN تالواحم الو "س دملا
 يح لفت .روظنملا ريغ وأ روظنملا ملاعلا نم - و امس
 Íe رمألا تداز ضرغلا اذه يف OU Pause لمجأ يف AE يذلا ؛ عقاولا ثادحأل

raia D Capeما لدن ےک نش  
 تقلطنا . عيرشملا كلذل ىَدص اهزجنم ناكف iai نآرلا يف ناب ًالوق اهعورشم تلعجف

ueنأب  toيف تأرف «ةّصقلا  Éضارغألل مات درجب تهتناو « ةّصق ءيش  . 

 هجویدقف . .اضيأ رطخ نم ولخي ال حْرط وُم صمق هيف سيل نآرثلا ناب لوقلا نكلو
 حرطلا نع فلتخي كلذ عم AR AN يف ةصقلا 20 مدعب رارقإلا ىلإ ارسق ثحبلا
 USE عضيو ؛ينييل يفني «ةفسالفلا كشك ايجهنم كش « LEVÉE لمحي هّنأل ؛ لوألا
 . هزواجت مقتسي مل امو ءهبرقأ ماقتسا امف ءركفلا لحم تحت ةفرعمل

 ةفوفحم ةرماغم هّنأل HÉ اذه هحرط يف لمحي D يف صّصَق ال Ob لوقلاو
 دبالف ؛ كلذ عمو . so ot A صرُلا انب صرتي فسوُي ةروس حيشو ءًآراطخأ
 . نآرثلا يف ةّصقل دوو الف ءًاعارص نيثدحملاو ىمادقلا ai تناك اذإ ةّصقلا ناب رارقإلا نم
 دوج و الف مات ًاليبن ًالعف ,ad ٠ ثيماب ةقالعلا تاذ ىلوألا اهتايّلجت يف - ةصقلا تناك اذإو

Leلعفلا نال ؛نآرقلا يف  QEمالا  Suبلطتي لطبلاو  Uaنيب ةلزنملا  
 نوكي عارتلاو « عارصلا ىلإ لطبلا عفدي قللاو ,هلك ريخ مالو ؛هلك رش ث وه الف ‹«نيتلزنملا
 ىلإ ةداعّسلا نم نإ « ءلطبلا يف بالقنالا متي ىح «رخآ يف وأ ءاجنا يف لعفلا رست ةر عم
 الو ؛هيف عارص الف «نآرُلا نم بئاغ هلک اذهو »° a ىلإ ءاقشلا نم D «ءاقشلا
 Ps سيل طئاسو الإ ءايبنألاو JAN امو à las الو «بالقنا

JRهل دود ال حاتفناو ؛ظفللاو ىنعملا ىوتسم ىلع ضحم وطن يصّصَقلا . 
 فقتي ِهَّنأكو «ماجسناو لماكت يف ًالصاوم ًاباطخ شيعي ايديجارتلا وأ ةمحلملا مامأ ناسنإلاف

 . ميركلا نآرقلا يف ف يصصقلا “فلا à dt فلخ دمحأ دمحم (1)
 . نآرقلا يف ةمصقلا ةيجوُوُكيس «ةرقن يماهتلا :ًالثم رظنا (2)
 .روظنملا ريغو روظنملا ملاعلا نم ينآرقلا صّصُقلا » «بيطخلا ميركلا دبع (3)
 .35 ؛18ص ص «يودب نامحرلا دبع ةمجرت ؛ «رعشلا à s سیلاطوطسرآ )4(
 :رظنا (5)

M Arkoun, ‘Peur - on parler de merveilleux dans le Coran'.in L'étrange et le merveilleux dans 

l'Islam médiéval, p. 20. 
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 سيل نآرقلاو . ءازجأ ال الُك اهب هسفن ئلتمتف ءةدحاو ةعفد اهلك ةعيبطلا لّمأتي عساش ءاضف يف

 «ضعب ىلع اهضعب ليحي «تاقلح « تاقلح ءًآمامت كلذ نم سكعلا ىلع وه لب ÉJ اذه

 sales Ya ءاهيف روطت ال «ىّرعص تادحو : PUS LU «تاتشأو تاقرفتُم اهتكلو

 Ja دعب رصنعلا ةيؤر ىلإ ناسنإلا JE ريغ اهل ةياغ ال ءًاضعب ديعُي اهضعب
 هذهو DU لصاوق تاذ رصانعلا نم ةعومجم هاندجو «ةلمُج ينآرقلا صتلا انذخأ ول

 Do «رّيغتت ال اهتاذ يه اهّنكلو «ةرقفلاو ةرقفلا نيب لصفت «ءانغلا يف عيجارّتلاك لصاوفلا

 هللا ah ناسنإلا ريكذتل رارمتساب موقت « ىدّصلا عجرك لصاوفلا هذه .ًاطيسب اريغتف ترّيغت

 ناسنإلا يف نالعفي OUI امه رّركتْلا ىدّصلا عجرو لصاوتملا ريكذتلا اذهو . هتمظعو

 ثادحألا الو ةليوطلا ةّصقلا الف . ينآرقلا ص تلا يف ةباتكلا Ea نائدحُي ناذّللا Lis ءامهلعف

 .ًاسجاه نآرقلا يف JE تناك ةدوهشملا تاعارصلا الو ةبيرغلاو ةبيجعلا

 ببسب هسبحيو «هسفن ناسنإلا ىلع كلمي 3 SA لصاوفلا اذ مكحملا ءانبلا اذه نإ
 حسني هلايخم قلطنيو «حيبستلاب هناسل قلطنيف « eate ىلع هيفضُي يذلا لصاوتما عاقيإلا

LS «yaيف ىدّصلا دّدرت هيف اهخّسسر يتلا قلاخلا ةردق ءادصأ اهب  OMANحسن ءاوسو  
 ام قفو هجسني ÓD ؛يناسنإ ينوك ىّتح وأ يوهج وأ يّلحم يفاقث ثوروم نم arf هذه
 DU ةفيظو تاذ عيجارتلا لصاوفلاو SS تايآلا اذإف .ناعم نم ىدّصلا ددرت هيف خسر
 ءهصّصَقِب كلذ نع رّيعُيف «ناسنإلا تاذ يف ناميإلا ةيوقتو عقاولا يف ْثدَحلا خيسرت يف لّثمتت

pusاهمكحي يتلا هتالصف . ةّيمويلا هتاسرامكب هنع  JSموي  gaرركتتف ءًايجاد ليلو ًاعلاط  

 لصاوفلا ملاعل ناسنإلا عوُضُح روُص نم ةروص «ليترتو دوجسو عوكرو مايق نيب ءامهنيب
 غارفلاو غارفلا نيبو «ةالّصلا ةحارلاو ةحارلا نيبو «ةالصلا لمعلاو لمعلا نيبف . عيجارتلاو

 لصاوتم شو « نمّزلل مناد ELA co AN وه كلذك . Be نيدلا مگح ىَّتح «بصتلا

 «عاقيإلا زوُمَر كف نم KY ناكف .ربكأ هللا «ربكأ هللا : مئاذلا مغتلا اهدهدهي ةايحو «ناسنإلل

 «ىنعملاو BÄ عساش ملاع «ريسفتلا ناكف deals رابخإلاب ةقالعلا تاذ رصانعلا ءانغإو

 . عزعزتي ال يذلا ناميإلا لظ يف ءاملعلا حئارق هب دوجت

D)صئاصخ نمو  paةتوحنملا غيصلاو رصانعلا هيف دّدرتت لكيه ىلع موقيف + هذه هلامعتسا يوفشلا يبعتشلا  

formulas Eniىلع فوُقولاو ةدئافلا ديزلو . هداشنإو هرُکذتو هظفح لهسيو « ضعب لاونم ىلع هضعب جسنيف  

 AE كتاب  .Albert B. Lord, The singer of tales رلا نكمي «ًاقيقد ًاليلحت ةللحم كلذ رهاظم
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 ريسفتلا ناك مك :ةيناثلا ةمدقملا

 ةصرُف هتاف ذإف Au og مل  ًاقالطإ ةّيمالسإلا موللا لّوأ af مغر ريسمتلا نإ

 دوخ الو هيف مامت ال يقب «نآرقلا عم عقو امك «نيدشآرلا ءافلُخلا وأ لوسرلا دهع (OG نيودتلا

 ءاهروُص لمجأ يف تلج اذإ ةفسلفلا نأش هنأش ءاحوتفم ًاعورشم هيف A ام مغر لظو «هل
 اهاؤر حوضوو اهموُلع pl ىلع  مهتفسلفف . طناك وأ نيطسغأ سيدقلا وأ نوطالفأ ةفسلفك

 ءاهئانغإو ءاهيف ضونلا f pe هّنأب اهيف ثحابلاو اهئراقل  امئاد  يحوُت  اهيناعم تابثو
 مهّنأب نوملسملا رعش دقو .ةرظانملاو LOU ًالباق ًاعورشم -روصعلا رم ىلع  تّلجت ؛ كلذل

 ةيعرش "تايآلا يف اودجوو «لوسّرلاب مهيأر يف  ًءادتقا ريسفتلاب DEN ىلإ نووعْدَم

 ريسفتو «هللا مالك يناعم نع فشكلا ءاملعلا ىلع بجاولا' OÙ لوقلا ىلإ اوبهذو «مهلمحل

 D يف نو «ًاريبك اضوخ هيف اوضاخو ؛””هميلعتو «كلذ مّلعتو ce نم هبلطو «كلذ

 .نينمسلاو مايألا رم ىلع ًاحوتفم اعورشم YBa «ناصمّتلاو ةدايّزلا

 ال ةحوتفم حرشيو رسمي يتلاّداملا تناك ءّدح الو هل ةياهن ال ًاحوتفم ًاعورشم ريسفتلا ناك اذإ

 ربسي نأ ALAI OLS «ماودلا ىلع ماخلاك وأ «ماخ ةّدام اهّنأب ملاعلا رعشُت ؛دح الو اهل ةياهن

 رهاظلا يف هل ةياهن VOLS تّلجت دقو «تافرغ ةرخاّلا اهروُحُب نم فرغيو ءاهراوغأ

 راحب نم ًارحب هفورح نم فرح لَك تحت نأل «هيناعم ةياغو هلامك ىلإ دحأ غلبي ملو «نطابلاو
 . (Pa ةياهن الو «هتاذل ةياهن ال لامكو «ميدقلا es هّنأل ؛راونألا راهنأ نم ًارهنو ءراوسألا

LESعبت هنأ رعشي ناك  دازو فاضأ امهم  «GAناكو  DEهساسحإ مغر  
 يضتقي هلمع ناب . دحأ اهيلإ هقبسي I نآرُقلا يف دبمو «لئاوألا هب تأت مل اب تآ هنا

 ( LAS CRT af 262 F5 Dاَلَو ساد  ESSنارمُع لآ ء4 187/3
  (2)ء1ج ءريسفتلا «ريثك نيا  «3e)المقلامة( 

 )3( يزاريشلا دّمَحُم وبأ ) «C1267 /666«نآرقلا قئاقح يف نايبلا سئارع 2 ilgص ص -3.
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 هيف ةدايزلاو هبيذهتو «نومدقألا هداشأ Le هيونتلاو ec A فئاوط نيب مكا فقوم 5

 Vs ةمعنل ًادحجو e ÉGE قحأللا نوكي ال ىَّتح «ةدابإ وأ صاقنإ نود

 ليبس يف  ناكف «همالكل ةّيعرش نع ,die ىلإ عجار lt ىلع دامتعالاو

 مهثحب يف مهرودب  مّه نيذلا نيمدقتملا ىلإ هلوقي ام وزعيف ءهاصقأ عضاوتلا نم ٌرهظُي كلذ

 ىلإف RU مهتيعأ ْنِإف ءلوسرلا ىلإ ءيش K نودري اوناك  مهريسافتل ةّيعرش نع

 ملو .ًانايحأ نيعباتلا يعبات ىلإو لب «نيعباتلا ىلإف «باوجب مهدنع اوزوفي مل DE «ةباحّصلا

 هّنأب فصُو ام ًاريثك يذلا  هسفن فاّشكلاف «يآرلاب ريسفت نع روثأملاب ريسفت اذه يف فلتخي

 فيلآت يف ههيبش دري ملو «نيلّوألا فيناصت يف هلئمّرُي مل LOU عيفر ÓN يلع باتك“

. 
  Ponsريرقت وأ تابثإ نع ًاثحب هريغ ىلإ داعف «ةدعاقلا هذه نع شي مل

 اهيف زري 5 راوح ةقيرط دمتعت ةفسلفلاف . ةفسلفلا عم راطإلا اذه يف ريسفّتلا يقتليو

 ىلإ اهدري لب «هناسل ىلع ءايشألا لوقيو ًارجتي ال ناكف «هريغ نع لقان دَرَجُم فوسليفلا
 ةفسلف يف كلذ AF دقو . ثيملاو ريطاسألاو تاياكحلا عاّنُص وأ ايديجارتلا ءارعش وأ ةفسالفلا

 طارقُس هيلع مّدقو eL ةبترملا هسفنل لعج À ؛هاصقأ عضاوتلا نم اهيف ىدبأ يتلا نوطالفأ

Giمل ام هناسل ىلع لاق وأ  هلوقو  Yy هرودب  طارقُس ناكو . هسفن ىلإ هتبسن ىلع  

 Po نأ ءاش ام نيرخآ لوقي

 ىلع à عاجلا مادقإ مهما اذه ىلع تمدقأ" ارسم هلمع نع Pinia روشاع نبا رهاطلا دمحم خيشلا لوقي (1)

 مَكَلا فقوم فف نأو ءاهيلإ ينقبس A S مل تكُن نآرقلا ريسفت يف يدب نأ Le مح تلعجف [ ... ] عابتسلا يداو

 . داضت هل ام يذلا «نآرقلا ضيفل ليطعت sbi ثيدحلا ىلع راصتقالا O ءاهيلع ةنوآو اهل ةرات ء oyli فئاوط نيب

 ام مده يف هلوعمب ذخآر خآو «نومدقألا هداش اميف فكتعم لجر : نيلجر َدحأ نيمدقألا مالك لوح سالا تيار دقلو

 ام ىلإ دمعن نأ يهو ؛ريسكلا حانجلا اهب ربجني ىرخأ ةلاح كلامو «ريثك رض SENS يفو « نورا هيلع تضم

 Les ,ةمعتلل نارك مهلضف ضمغ DeUe «هدي وأ Cas نأ اشاحو «هديزنو a EE «نومدقألا هداشأ

 نبا PAS « لدو ءريخلا اذه ىلإ رسيو «لمالا قّدص يذلا هلل دمحلاف ألا لاصخ ديمح نم سيل اهفلتس

 .6-7ص ص «1ج ءريوتتلاو ريرحتلا ءروشاع
 رظناو . 176ص «2ج 10 Pa EN يماسأ نع dj فشك à )1657/1067. 1609 /1017( ةفيلخ يجاح )2(

 . 436ص «1ج ,نورسفملاو ريسفتلا à يبهذلا : كلذك

 : يف لوقلا يف TEN هذه رظنا (3)
Karl Jaspers, Les grands philosophes. t. 2, p. 36. 
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 نارعشُي « مامأ ىلإ اهب يضملا لدب ءارو ىلإ ةلوقملاب ةدوعلا هذهو فلّسلا ىلإ AE اذه نإ

OUءثحبي  as CEديعب يف الغم ءايضام نوكي عجرم نع « نما هب  coًاييرق  
 ىّتح ؛ءارو ىلإ د ترت ةيدقلا ةفسلفلا تناك .ًائيش dé نع فرعن ال يذلا مّدقلا ملاع نم

 ةفسلفلا تجسن اهلاونم ىلعو . ةهلآلاب ةقيثو ةقالع ىلع مئاقلا ءلصألا لوهجما ٹیلاب مدطصت
 يهو «برلا مّدقو «دوجولا ةدحو دنع فقتل ؛ءارو ىلإ تعجرف « ةيديحوتلا تانايدلا ملاع يف

 . اهزواجتي ال «هلحر كاردإلا طحي اهدنع Ad» اهلبق سيل نأ تأترا cg ةطقثلا

 D ىلإ يهتني ui ؛مّدقتم قباس ىلإ ةدوع «ةفسلفلا نأش هنأش ناك ريسفتلاو

 اهطئاسوو ؛ ةليوط اهتفاسم J'y يحولاو عوضوملا ريسمتلا نيب قيرطلا نكلو . يحولا

aeريسفتلاف  LEةّدمْلا هذه انذخأ نلف . ةليوط هدب هلبق لزن يحو ىلإ ةبسنلاب ًاينمز  

Sayilعينص نأ اًنيبت رابتعالا نيعب نْيَحيراتلا نيب ةلصافلا  LAةلاسّرلا غيلبت يف هدنع لّثمنملا  

 ريغ رخآ ًائيش ةقيقحلا يف سيل «هللا ةئيشم ققو اهميلاعت dus ساتلا ىلإ aili ةّيهلإلا
 ةّيبهذملا تاطاقسإلا نمو «بيصن SUN تاطاقسإلا نم اهيف «ةعوضوم ةّيرشب ةسرامُم

 يتلا Di ميلاعتلا ءارو اهلك رّثستت «بيصن ةّيسايّسلاو ةّيعامتجالا تاياغلا نمو «بيصن
 . بسحو ءاهل روصتل اكاردإ اهل Jo ىقبي

 يف ةبغرلا يدش ءاهيلع رتستلاو ةروصلا هذه pb ىلع صرحلا مئاد ناك ريسفتلا نكلو

 لثم اذه يوتسيف « « لصألا كلذ ريسفتو SAI لصألا نيب عملا يضتقت ضتقت ةفلاخم ةروص لالحإ

 هما يس « لُسرلاو هئايبنأ ىلع هللا نم ًاليزنت لصألا ناك اذإف .بسحو ًاليزنت كاذ

 020010 PL هلهأ ٍبوُلُق ىلع
Pet de NL AE JE APE ؛ 

LS 3° (1)هئايبنأ ىلع هللا نم باتكلا ليزنت لصأ ناك  eمهيلع ءايبنألاف .هب نينمؤُلا ضعب بوُنُق ىلع مهفلا ليزنت ناك  
 هب تءاج لب ch الو ءاهراكفأ نم الو ءاهسوُنُت نم كلذ تجرخأ الو ءاهل لقي مل ام هللا ىلع تلاق ام مالّسلا

 هللا لهأ نوكي نأ يغبنيف [ . = ] تورو ناسنإلا ركف نم ال هللا دنع نم هيف ES ناك اذإو . [ . . ]هللا دنع نم
 لهآ بوف ىلع هللا دنع نم اليزنت- -Lal هحرش نوكيف «موسرلا ءاملع نم هيف هللا لزنأ ام نايبو هحرشب قحأ هب نولماعلا
 هدابع نم ٌءاشي نم هللا هيت مه الإ وه ام : بابلا اذه يف هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لاق اذكو ٠ لصألا ناك امك هللا

 . 631ص dg o PA » (1240 /638 1165 /560) OF نبا ”نآرشلا اذه يف

 .22/39 ءرمزلا (2)
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ON,ال ليوأتو نيدلا يف هقف ريسفتلا  YOSهيتؤُي مهق' وهو « هللا فطع هلمش ْنَم يف  

 ةّيعرش  داقتعالا اذه لضفب - ريسفتلا بستكا دقو à PORN اذه يف هدابع نم ءاشي ْنَم هللا

dl Reوذح وذحي  OANسالا هبسح ىّبح « هب نرتقيو  AT 

 لوسرلا ىلإ دوعي {S ؛تاجرد اهلعجو à A اهنم لهن يتلا لهانملا كلت ىلإ اندع اذإ
SGىلإ ىّبحو « مهيعبات ىلإ مث «نيعباتلا ىلإ مث ؛هدعب نم ةباحصلا ىلإ مت  AENةاورلا نم  

 ةّيلمعلا تسيلو « ةّيلمعلا هيلع نوكت نأ بجي امل يرظن روصت بيترتلا اذه نأ اندجو دعب نم

 «لوسرلا :يلزانت اجلا تاذ ةلسلس يف LE رسما ليبس نأ كلذ . ,Juill تناك امك

 سكعب الإ ميقتست ال «ةطولغم ليبس ON AG «نيعباتلا وعباتف «نوعباّتلاف « ةباحصلاف

 NO ؛لوسّرلاف «ةباحصلاف «نيعباتلاف « نيعباتلا يعباتف LT ةاورلا : حصل هاجّنالا

EUىلع نكي مل  Leةاورلا ناك لب ءًانايحأ نيعباتلا ىّتح الو ةباحصلا وأ لوسرلاب رشابم  

 .ًاعيمج مهيلإ هقيرط مه

 ال اوناك . هبابسأب SALES يه ؛ةّماه ةزيم تالوقنملا لَك يف  مهَرّيمُت ةاورلاو

 تالوُطُب هل اولجس اذإ الإ ئرمال 03508 الو ءًافوُرظ اهتأشنل اوتبثأ اذإ الإ ةديصقلا نووري
 هل اونّيعو ؛ًاثادحأ هل اوقلتخاو « ةسادقلا نم ةلاهب هوطاحأ اذإ الإ ثيدحلا نولقني الو «يزاغمو

 .تلزن نم يفو «هناکمو ءاهلوُرُت بابسأ اوب اذإ الإ ةيآلا نوركذي الو ءرثكأ وأ ؛ًادهاش

 نم «طاحأو هب فح ام ىلإ اوقرطت اذإ الإ مهدنع ميقتسي ال «ريسفتلا عم مهنأش ناك كلذكو

  كلذب  هلخدف « ةبيجعلا رابخألاب اهونّيز يتلا ةريثكلا ثيداحألاب هومعدف «ديعب نم وأ بيرق
 . “ريطاسأو صّصَق نم اوؤاش ام

 باتك ءدنسملا ءلبنح نب دمحأ :رظنا :“ليوأتلا همّلعو «نيدلا يف ههّفف مهلا : لاق سابع نبال لوسّرلا اعد (1)
 .2731 ,2274 مقر i مشاه ينب دنسم

 . 631ص «1ج SU À à LE نبا (2)

 . 1615ص ص ilg «يمالسإلا ريسفتلا بهاذم ءرهستدلوج ؛77ص ء1ج ORAN pole يف ناقتإلا « يطويسلا (3)

 «قيدصتلاب ىظحت ىح ةّيطم صّمّقلاو رابخألا ةتامعتسا دقو ءةرادج نع ةّيعرشلا باسكإ ءاضف ثيدحلا ناك (4)
DORA EEE CRT 

J. E. Bencheikh, Les Mille et Une Nuits ou la parole prisonnière, pp. 224, 226. 
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 3 مدع
 ءامهدحأ JR 05 امزالت OLGA Lal jat ؛ةيئانُث لظ يف الإ ةياوّرلا ميقتست ال

 Sa وهو « يناتلا لّثمُيو «ماخلا ةّداملا à EN وأ ةيآلا وأ لطبلا وأ ثيدحلا وأ ةديصقلا وهو

Satكلت ليوحت ءصّصَ نم ريسقتلاب طاحأ ام وأ لوُرُتلا بابسأ وأ تالوُطُبلا قالتخا  

Iلايخلا هئامس يف قّلحُيو « عضولا هيف رثكي هل دوُدح ال طشن يح ءاضف ىلإ ماخلا » 

 بيجعلا' نوكيف » كاردإلا ةديعب راوغأ يف لغويف «ناولألا Es ثب عادبإلا هيف نّولتيو

 رّصنعلا طقسو TE ةّقاج ةدحو لوألا La ماق نيرصنعلا نيب انقرف ام اذإف . "بيرغلاو

 ءافتنا ىلإ  امتح o gag هذهك ةّيلمع ّنإو . لوألا رّصّْعلالظ يف الإ ومني ال ÉY ؛ يناثلا

 ىلع ةظفاحملا لظ يف الإ ميقتسي ال انلمع نأ ظحالث DIS ؛كلذل .”بيرغلاو بيجعلا“

 PAU عولولا 6 gl سجاهب نوكسملا لماعت ةّداملا عم لماعتن نل ÉY ؛ نيرصنعلا مزالت

 , "”نوكي نأ نكمُي امو ناك ام نيب وأ « لمتحملاو يعقاولا نيب

 محالملاب طبتراو au نرتقا ىّتح ةياورلا هيف QU ءاضف ريسفتلا ناك دقو

 عادبإلاب ةقالعلا تاذ ةهفاشملاو ENS ربخلا رادم يف رودي "هل لصأ ال اب اهلثم تابو « يزاغملاو

 دقو .لوسّرلا دهع دم صَقلا هل ضعت يذلا رظحللكلذب  ضّرعتف dl نع ديعبلا يرشبلا
 هضفرو «”ثيدحلا هبراحف YI كالهو نيدلا داسفل ًادنس ادب هّلأل pat ىلع رظحلا برص

 يتلا دجملا ةلاهو «صنلا غبص يذلا ةسادقلا ماكر هليبس نم دعبي 3{ £ Ed لمع نم نْيَرصنلا نيب لصفلا نإ (1)
 نم هدنع ءايشألا درجعف « « خيرأتلا رصانعو ىشامتي ام ىلع فقيل e لاطبألاو نيسيدقلاو لّسّرلاو ءايبنألاب تح

 ميدقلا نيدهعلا صوّصُت تعضخ دقو .رّيَّسلاو ثادحألل ةّيخيرات لالحإ ىلإ ًايعس « بيجعلاو ليمجلا اهجيسن

 ىلع D يف يمالسإلا ركفلا «يفرشلا ديجلا دبع :رظنا ؛عوّنلا اذه نم تاءارق ىلإ نآرشلا كلذكو ديدجلاو
 .39 32ص ص «ىراصتلا

Ernest Renan, Vie de Jésus; Sigmund Freud, L'homme Moïse et la religin monothéïste; Régis 

Blachère, Introduction au Coran; Le problème de Mahomet; William Montgomery Watt, 
Muhammad at Mecca; Muhammad at Medina. 

 دقو .' يزاغملاو محالملاو ريسفتلا لصأ اهل سيل ةثالث ' :(855 /241 780 /164( لبنح نب دمحأ مامإلا لاق )2(

 بلاغلا نأ ىلإ كلذ ببس عجرتل هركذت ؛حطّسلا ىوتسم دنع هيف تيقب MS «لوقلا اذه ىدص LA تلقانت
 «'ةحيحص ديناسأ" ىلإ اهراقتفا ىلإ وأ «(178ص «2ج OA مولع يف ناقتإلا : يطويّسلا) ؛”ليسارملا اهيلع

 رجف «نيمأ دمحأ) ؛"بابلا اذه يف هنووري ام دورو ةحص” راكنإ ىلإ وأ ء(50ص «1ج «نورّسغُلاو ريسفتلا ؛يبعذلا)
 .(199ص «مالسإلا
 «اوكله thas ÚS ليئارسإ ينب T sel رظتني UN :اهنم ؛ ىحنملا اذه نع ةريثك ثيداحأ تربع دقو )3(

 . صّصَق دام «بّرَعْلا ناسل «روظنم نبا :رظنا
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oi نسحأ ص قي ىربناو «هلالیدب موقي ال ىَّتح « هيلع ءاضقلا ىلإ ىعسو OTAN 
 مدق ساّنلا يف ميدقلا يرشبلا a EN ىفنو «سّدقلا صقل  كلذب  عّرشف « "قحاب بنيو دق

 . 'ةفلتخُلا مهتاراضح

 ؛هلحارم فلتخُم يف ّصّقلا بايترالا اهيلع بلغي يتلا ةرظتلا هذه تبحاص دقو

 درطو i Č ىلع yai ْنأ نم مالسإلا يف صاّصقلا لّوأ  يراّدلا ميمت عنمو gas هضهانف

 gas Nota اعدو «هب صاقلا لول دجسملا رمُع نبا كرتو «دجسملا نم صاّصقلا يلع
ie 1 022 uمما« 8  a” 

 فلّسلا 45 حرصو «ةعدبلا صّصَقلا ةيار يلازغلا عفرو « مهروهظ صاقلا ءاليإ ىلإ سالا

 De نأ ىلع ًادهاش ماق ام ثيداحألا نم روظنم نبا عمجو «صاّصقلا ىلإ سولا نع
3 EEE E E ua té ce 5 

 لبوث  روظحم لكك a نأ الإ .””ةّيمالسالا ةّييَرعلا ةفاقّثلا يف ركم لمع يرشبلا

 املثمو .ىرخأ حيرصلاو ءةرم مشتحملا لوقلا of نم اوؤاش ام ساتلا هيف ىتأف «زواجّتلاب
5 : 4 K PE AA 3-5 2 pia 

DA pr GA EAN E وا عازل a مشل دلع 

 لباقف «ريسفتلا  AHال ًاملع  ًائيشف «ًائيش  بصتناو ءزواجتلاب  a.لحاس الو

 وّمو نيدلل دنس ناكف ءداشرإلاو ظعولاو SIN ًاقيصل ةّيمالسإلا هتايح a أدب دقل

 .y بسام مز ةعمجلا عامتجا يفو ءًسئالم ًءاضف دجسملا يف هلثم دجو دقو . لكشتي

 تانايدو مهريغ ai رگد مث $ « مهتيلهاج يف بتلا ر Jette « هتفيظو زواجت ام ناعرس

 يذلا ري ةتلاو . ةدراطملاو رتستلاو درشتلا ةايح شاعو ءدجاسملا نع Aa « ديدجلا مهنيد ريغ

 ءايحو ةلؤنا ge Jea اسم أدب «لوسرلا نع ol لقت نيا لغ يف هتايحأدب
 رابخأب كلذ حشو ؛ةراشإلا وأ يآرلا وأ عضولاب ص لل ٠ e ”نآرقلا نأش اهنأش
 تايو «ريثك صّصَق هيف لخدف « ىرخأ Í ممأو ىراصتلاو دوهيلا رابخأيو « مهتّيلهاج يف بّرَلا

 ”بيرغلاو بيجعلال ًاعترم

 ) 42/12 «du )1«فهكلا 13/18

E. 1. 2, t. 4, article : kass, (Ch. Pellat). رظنا: (2) 

 e »)1111 /505- 1058 /450) يلازغلا +160 , 158 ص ص + « مالسإلا رجف ؛نيمأ دمحأ )3(
 مق همام «برعلا ناسل ءروظنم نبأ ؛79- 78ص ص « صاصقلا بيذاكأ نم ص اوخلا ريذحت ؛ يطويسلا ؛ 38ص
 . 94ص à « ريسفتلا لوصأ thé .(1328 /728- 1263 /661) ةّيميت نبا (4)
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 'بيرغلاو بيجعلا يف :ةثلاثلا ةمدقملا

 :ىلوألا تايَلِجَتلا 1

 لك ماق ؛ًاجاوزأ تلگشتو «تعمتجاف ؛ عمتجت نأ لامعتسالا اهل بك ام ظافلألا نم نإ
 «جاوزألا هذه نم داس ام رهشأ نم جوزل "بيرغلاو بيجعلا إو . مات ةيولعم ةدحو اهنم جوز

 -لصألا يف امهنيب عمجي ال «نّيّدح وذ جوز وُمو .رظتلاو صحفلا دنع ًالاكشإ اهرثكأو

 ىلع« فيفحلا لشم فيرط قو هل بيجعلاف . ءيّشلا تانل افقلاو هجولاك نالّكشتي i عماج

 A ىلع ديو dés «ءاستلا a ةسنؤماب طبتري « ناو فلاب ةقالع

 ةلوقملاب عوُجرلاو رارقتسالاب يحوُي GIN نم ًالاع  كلذب  لّكشتيف ."”
 ساّنلا نع Ps باهّذلا ىلع لادف ؛بيرغلا امأ .هنطابو ناسنإلا تاذ حضفيل ؛ لخاذلا ىلإ

 js Éa رذنُي ًايشحو ًاّيجراخ ًاملاع لّكشتيف P y pails لاوّزلاو PT دعبلاو

 .لاوّزلاو بورُعلاو ةدحولاو

 نم هيلع ىفضأو ؛بيجعلا بيرغلا حبق ءامهنيب ةفاسملا تصّلقت ناظفللا عمتجا اًملو

dlleالو فولأم ريغ ءيش ىلإ ًارظن تابف «ةديدج ةغبص لوهجلا  coteةّلقل دري امل  
 DU رمألا نأ ؛ناميإلاب هسفن ئلتمتف «هلثم ري مل هلأ ءرملاٌنظي ردان لكل ًارابكإو «هدايتعا
 «سانلا هلضفي «هبارضأ نع زّيمتُم Pt ال ببّسلا ّيفخ داتعملا الو فولأملا ٌريغ -

 PCR ناك مهبتسا ام اذإ ءيشلاو «هماهبإو هرئاظن نع هجوُرُخل هنومظعتسيو

 هنم نوكي اميو ءهسفئب

 ءءاسّنلا ةئداحُم بحي يذلا بلا ؛ انج ًانسح ناك اذإ بجعم ءيشأ :بجع ÉU AN ناسل «روظنم نبا (1)

 CE لجرو | Jar EALS عم دوعقلا هبجعُي يذلا بجعلاو بجعلاو بجُعلا [ . Jan ينايالو
 . 'هسفنب بّجعملا ناسنإلا بّجَمملا [ . . | ًاحيبق ES هنم نوكي اب وهزم a وأ
 :po "سالا نع py باهذلا برغلا' ؛برغملا برغلا“ :برغ ةدام ءبّرَعلا ناسل ءروظنم نبا (2)
 راص لجرلا برغأ' ؛"هنطو نع ديعب بيرغ' ؛'دعُبلا وه برغل PA نع AN بيرغتلا" ؛ "اهيف نعمأ ضرألا

 . 'بيرغ ءيشب ءاج لجرلا برغأ" ؛”مالكلا نم ضماغلا بيرغلا' ؛ةبيرغ
 . بجع دام ؛ بّرَعلا ناسل ءروظنم نبا : : يف يناعملا هذه لمجُم رظنا (3)

ad (4)لاقو . هبارضأ ىلع ۾ ءيشلا ليضفت وه :سراف نبا لاق . ّحصألا ىلع ربخلا ماسقأ نم ةييرعلا لهأ دنع  

 يف رمألا ميظعت بجعَتلا ىنعم : يرشخملا لاقو .هرئاظن نع هنم بجعل اهب جرخ ةفص ماظعتسا : غئاصلا نبا
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 نم ملاع ءانبل نالفاكتي ؛هريظنو َءيشلا ساتلا لامعتسا يف ”بيرغلاو call حبصأ دقو

 «مُهَولا يف دعبأ ناك برغأ ناك ,LÉ «برغأ هندعم ريغ pre NN : سالا عقاو ريغ

LÉ,فرظأ ناك مهولا يف َدعبأ ناك » LÉ,بجعأ ناك فرظأ ناك » CS,ناك ّبجعأ ناك  

eaبيرغلا اذإف  auيف بيجعلاو فْرظلاو مْهَولا  orىوتسُم ىلإ عفتري ىَّتح  

 ةبترم عفترا املك بگ بتاک وأ < aE رعاش وأ «صق o لك مَه ناك عادبإلاو . عادبإلا

 :لوقي وهزم قلطناو « لئاوألا هب تأت مل امب تآ db رعشو ؛"بيرغلاو بيجعلا" ملاعلا هاوتحا

 Fe ًابهذم يحانملا نيب نم Le es iha ًاكلسم هبيوبتو هبيترت يف تكلسو"

 ةريشك نوف اهطويخ جست يف تمهاس ةّيمهأ "بيرغلاو بيجملا حالطصالا بسكأ دقو

agéesةّيلكلاب امهيلع تذوحتسا وأ  . LORSامهتطبر ْذِإ ؛عساش ءاضف نم امهتنّكم  

 لوح SIA يتلا صّصّقلاِبو «نيّصلاو دنهلا لثم « ةيئالا ميلاقألا يف ةفيرطلا تادهاشملاب

 اهاوتحا يتلا عبّسلا بئاجعلا نم تدع يتلا «ةيردنكسإلا ةرانم لثم ؛ ةخماّشلا ملاعملا

onبتكو  CSءدبو خيراتلا  Gtاهرصانع ةّيرث ةّدام نم امهتّكم ءايبنألا صّصقو  LE pe 

 ةطاحإلا ةصرُف امهل تحاتأ ايفارغجلا بنك فو فر

 رر مر تانك اول ل وأ ee يا فرا نر

 ملاع جونو  ًاقّيض نإو Qu امهمامأ تحتف ناويحلا لوح Lt .””اهتدهاشُم

soلاقو . هلاكشأو ءراظت نع جراخ ءيش نمألا نودكي ال يتلا نال  ANيف بولطملا :  

 لاق . نسحأ بجعتلا ناك ببسلا مهبتسا GBS «هببس فرع ال ام اوبجعتي نأ سانلا نأش نم نال ؛ ماهيإلا بجستلا
 «(1745 /1157) Gi ؛ ازاجم Les A هيلع CU ةغيّصلاو «هبيس A ىنعلا وه Lo : لصاو

ÈSتاحالطصا  oyalبجعلا :ةّدام / ob 

 او نايبلا » )869 /255 776 /160( «ظحاجلا )1(

 1 »)1382 /784 1332 /732( «نودلخ نبا )2(

(3) E. I. 2,61, article: ‘adj@ ,نط" (C. E. Dubler). 

SUIS رظناو .ءايبنألا صّصقو قلا ءدب « يئاسكلا ؛ءايبنألا صمق ؛(1035 /427) يبلعتلا :ًالثم رظنا )4( 
 ممألا خيرات « يرّبطلا : : لثم خيراتلا  ef«ةياهتلاو ةيادبلا ,ريثك نبا ؛2جو 1ج ج٠ .

 :(ه 4ق «دنهلا بئاجع باتك بحاص) رايرهش نباو ايفارغج يتدام ؛ مالسإلا ةعوسوم يف رظنا (5)
E. 1. 2,42 article: djughrôfiyâ, (S. Maqbul Ahmad): t. 1, article: Buzurg B. Shahriyär, (J. W. Fuck). 

obyt Enيمالسإلا ملاعلاايفارغج لوح لاكيم ي يردنأ باک ءازجأ فلتخُم ىلع  aنم  dilنم ريثك ىلع  
 اهّلك يهو «تانثاكلاو ضرألا ةروّصو «هقلحو نوكلا لوح  ةّصاخ Gy ؛ةّماع نيملسملل تناك يشلا تاروصتلا
 ,A ndré Miquel, La géographie humaine du monde musulman 4|. :”بيرغلاو بيجعلا نم رهاظم زاربإ ىلإ لیس
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a) 
pra)هذه كلو .  Ogiaريوصت ريغ اهل مهال «نيّدلا رادم يف رودت تناك ًاعيمج  

 ةمظع لالخ نم هللا ةمظع ىّلجتت ىَّنح اهميظعتو اهميخفتو «ًاقيقد ًاريوصت بئارغلاو بئاجعلا
 !اهيراشم فالتخا ىلع ۔ فیلاتلا هذه تلکش دقو Panel ءرملا ناسل قلطنيو «هتاقولخم

bol-هيف طلتخيو « يملعلاب ينيّدلا هيف جزتميو «ناميإلا هزّمحي ؛ًاليلج  JAIL UN 

 ,ةّيمالسإلا GN ةيركفلا ةموظنملا روص نم ةروص تاب ىَّتح «يلايخلاب يعقاولا هيف جزامتيو
 . اهروص لك ةلءاسم لالخ نم الإ ةلماش ةسارد اهتسارد ىلإ ليبس ال يتلا م #5

 تاقولخملا بثا جع" ؛ينيوزقلا LES باتك دّرفتي ةريثكلا بئاجعلا بك نيب نم
 ىلع ةدايز  لمتشا باتكلاف . نيسرادلا ةيانعب ىظحيو «ةقومرم ةناكمب ء"تادوجوملا بئارغو

 اهيف لوانت « ةّيريظنت Le ىلع  لاجلا اذه يف بّثُكلا نم هريغك بئارغلاو بئاجعلا هعّمَج

 نيح يفف . هريغ دنع ءاج اًمع ةفلتخم ةرظن امهيلإ رظنو « سرداب :بيرغلاو بيجعلا" فلولا
 لصفلا ىلإ ينيوزقلا ىحس « ىرخألا تكلا يف امدعُس "بيرغلاو بيجملا نيب لصفلا ناك

 ضرعت ةرْيَح" هدنع بيجعلا اذإف .رخآلا يف هدجن ال ىنعم امهنم ًالُك لمحو ءاي الصف امهنيب

 اذإ ناسنإلا نأ هلاثم . هيف هريثأت ةيفيك ةفرعم نع وأ ؛ءيّشلا ببس ةفرعم نع en ناسنإلل
 AÉ بيرغلا اذإو .””هلعاف ةفرعم مدعل هرّيح  هترثكل لبق هدهاش نكي ملو ۔ Je ىأر
 تازجعم كلذ نم af . . ] ةقولأملا تادهاشملاو ةدوهعملا تاداعلل فلاخُم عوقولا ليلق بيجع

 «[ . . ]ةّناَهَكلاو ةّنهَكلا رابخأ اهنمو ef . . |راربألا ءايلوألا تامارك اهنمو ء[ . . ] ءايبنألا

 بئارغو تاقولخملا بئاجع ء(1283 /682 1203 /600) ينيوزقلا ؛ ناويحلا باتك à ظحاجلا iL BII هذه مهأ نم (1)
 : مالسإلا ةعوسوم يف ناويح لاقم رظناو . ىربكلا ناويحلا ةايح ء(1405 /808 1341 /742) يريمدلا ؛ تادوجوملا

E. L 2,t. 3, article : Hayawân, (Ch. Pellat). 

 ge «تادوجوملا بئارغو تاقولخملا بئاجع «ينيوزفلا )2(

 1974 ,2ددعلا ,ةدّلجملا دروملا due « يبرعلا بدألا يف تاقولخملا بئاجع LS :لاغم رظنا )5(
 فيك فيعّضلا ناويحلا كلذ نإ يح نم ًاضيأ ريحتل لحتلا لمع نم هلأ ملع ولف“ :ًالئاق ينيوزقلا فيضيو (4)

 اذه اهل ني نمو ءةرطسملاو راجرفلا عم قذاحلا | سدنهلا اهلثم نع زجع يتلا عالضألا ةيواستملا تاسدسملا هذه ثدحأ
 اذه اهل نيأ نمو !؟دحاو بلاق يف تغرفأ املاك اهضعب فلاخُت ال يتلا «ةيواسنملا اهتويب هنم cdot يذلا عملا

 ىلإ تدتها فيكو !؟ءاذغلا هيف دقغت اهّنأو اهينأي EN نأ تفرع فيكو !؟ءاتشلل ةريخذ اهيف هتعدوأ يذلا لسعلا

 U هبيصُي الو «ءاوهلا هقّشني الف « هبناوج عيمج نم لسعلاب أطيحُم عمّشلا نوكيل قيقر ءاشغب لسعلا ةنازخ ةيطغت
 ص «تادوجوملا بئارغو تاقولخملا بئاجع «ينيوزقلا mal ىنعم اذهف ؛!؟سآرلا de US ىقبيو
 .فزخ نم ءانإ Es <11 10ص
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 دجوُي ال بيرغ رمأب ةرطفلا el ضعب صاصتخا اهنمو «[ . . ] نيعلاب ةباصإلا اهنمو

OL. Je de 

 Cut OL «ةيهاو ودبت "بيرغلاو بيجعلا نيب لصفلل ةعوضوملا 2 نأ مغرو

 نرتقي نيح يف «هتاذ قلك اب  ىلوألا ةلهولا ذم  بيجعلا نرتقيف en لالخ نم زربي
 لوادتو «راهّتلاو ليللا بقاعتو ءلمّتلا وأ لحتلا ةّيلخف . ةئجافملا ثادحألاب بيرغلا

aىلع اهّنك ةَّلاد ءاهكالفأ يف بكاوكلا نارودو  plءامعلاو داسفلل ةيفان . 

plisناسنإلا سفن تألتما ام اذإف .ءامعلل رهاقو نوكلل رّيسُم دوجو ىلع ًايوُجو لاد  

 :اصاخ ًاريبعت كلذ نع رّبعو نمآق ca Ps ةّيفيكو كلذ بابسأب هلهجل ةرْيَخلا هتباصأ «كلذب

 قّلعتي ْذِإ ؛رخآ ىحنم وحنيف ؛ بيرغلا اّمأ . "هللا ناحبس à JU ؛ حيبستلاب هناسل قلطنا"

 رمقلا قاقشنا'ّنإ . هتايح LS «هيف A «ناسنإلا نم ةلفغ يفو ؛ةأجف متت يتلا ثادحألاب

 ةرخصلا نم GUN ٍجورُخو ًامالسو ًادرب رانلا نوكو ًانابعث اصعلا بالقناو رحبلا قالفناو

Loتازجعم نم اهريغو ] ىتولا ءايحإو صربألاو همكألا  eeثادححأ  ! 

 يف تف "٠ ”هتدارإو ىلاعت هللا aA [ مدت ] ةفولأملا تادهاشملاو ةدوهعملا تاداعلل ةفلاخُم

 تامارك كلذكو «تازجعملا هذهو . ةلاسّرلا قّدصيف « ةشهدلا هل لصحتف ءاهتعاس ناسنإلا

 ىلإ نوبرقيف ءرشب اهئوُدَح يف لّخدتي «نيعلاب ةباصإلاو ةرّحّسلا رحسو EI EGE ءايلوألا
 ملاع مهنم نوري وأ ءءايلوأ وأ ءايبنأ اوناك D «مهتاماركو مهتازجعمب سّدقملا ملاع سالا

 ًاكاردإ ناسنإلا هكردي ال كاذ وأ ملاعلا اذهو . ةّئَهَكوأ ةَرَحَس اوناك نإ « يفخلا نيطايشلاو نجلا

 نم راجحأ طوس اهنمو « هناوأ ريغ يف درب وأ جلث طوس اهنم" : عوُتولا ةليلق ًاروُمُأ بابلا اذه يف ينيوزقلا ركذيو (1)
 ناويحلا نم ايش بِيصُي ال راخُي ضرألا نم دعصي هلأ اومعز ام اهنمو « [ . J قعاوصلا طسو يف ets ديدحلا

LSًادلص ًارجح هلعج [ . . ]> pesضرألا نم ةيحاني فسخ  » ssاهنم دوسأ ءام [ . . | eاهنمو  

 . ]كاس هدوجوب ساتلل دهع ال ضرأب تبن روهظ اهنمو « [ . . ]كلذ لبق فرعي مل عاقصألا ضعبب ندعم روُهُظ

qلدهن  ut crری رر نود  
 حسف ىلإ ةاعدم ّيئيم وأ el ريغ اهفرعي ال“ ةلوهجم SU يف الإ متت ال يتلا "عوُقولا ةليلقلا“ Ni هذه : 17

paalاهراشتناو  . 
 11ص «تادوجوملا بئارغو تاقولخملا بئاجع «ينيوزقلا (2)

 . 15ص «تادوجوملا بئارغو تاقولخملا بئاجع «ينيوزقلا (3)
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 تاماركلاو تازجممملا رمأ نم ناك ام هل يوريل ؛ لّخدتي يذلا A لالخ نم لب ءرشابم

SGIيبتلا ثعبمب تسردنا" ْذِإ ؛ اهبلغأ فّقوت يتلا حلاو  OE 

 عادبإلا تاونق ربع La حبصأ لب ءرومألا هذهل a ًادهاشُم دعي مل ناسنإلا نإ
 دقتعم رضت نأ نوُد ؛ةديزملا رصانعلا نم تءاش ام هيلع يفضتف «ءيشلا يف لّخدتت يتلا

 Bb .ىقبأو لمجأو ىمسأ هنوكب زات ؛عقاولا ريغ نم ملاع ىلإ هب اهعافترا مغر €

 قّلعتي هلال ؛ بيجعلا نع ثيدحلل ًانطوم” ودبيل فيرعتلا انه يف ينيوزقلا هرّوصُي امك بيرغلا
 «هفصو نع زجعي مع ريبعتلاب ناسنإلل حمست يتلا ةديحولا ةقّذلا لّكشتيو « ةعيبطلا قوف ا

 ."©هكاردإ هيلع بعصيو

 هطبض يذلا فلولا عورشم تادوجوملا بئارغو تاقولخملا بئاجع باتك ةمّدقم تناك

 بيجعلا" ىوتساف «رمألا هيلع طلتخا تأدتبا ةعاسو .أدبت امل ”بيرغلاو بيجعلا' يف هلحرو

 يف ةلاقم  ضرغلا يف RU نم هريغ نأش هنأش  ءاج يذلا عورشملا زجنُم يف "بيرغلاو

 ناسنإلا gl تادوجوملاو تاقولخملل ًادرجو «©”تاّيلغّسلا يف ةلاقمو تاّيولُعلا

 وأ ةيئاّثلا رزجلا ضعب ب يف الإ اهل دوجو ال يتلا وأ «' “بیرغ الو ءاهيف Come الو ءاهتدهاشُم

 تادوجوملاو تاقولخملا نع ثيدحلا لّلختيو . ةعّونتلا صّصَقلا اهلوح ىورثو «ةديعبلا راحبلا

 قرط وأ هرارضأ وأ هعفانم yo paan تابثلا كلذ وأ ناويحلا اذه لوح تامولعملا ضعب 55

 OU اذه يف ae روُمُأ نم رشتنا ام وأ ءساّنلا تاداع يف عاش ام قفو «هرثاكتو هشيع

 « 'بيرغلاو بيجعلا" ملاعلا راوغأل ربس نم همدم هب يحوُت تناك ام باتكلا نم يفتخيو

ausهلمشت امل  gaalفشكو ؛ ةئاهگلاو رحسلاو تاماركلاو تازجعملا لوح تاياور نم  

Saeyر وألا كلت يف سالا . 

 . 16ص «تادوجوملا بئارغو تاقولخملا بئاجع «ينيوزقلا (1)
 :رظنا (2)

J. E. Bencheikh, L'espace de Pinintelligible: un ouvrage de cosmographie arabe au XHI° siècle, p.151. 
  (3)باتكلا رظنا  tةلاقم  OG ČNص ص  SUN 187.19ص ص 88 415.

 - يلاقلاب  دقفتو «ناسنإلا اهداتعي اهتدهاشم ةرثكل ؛نكلو « لصألا يف ةبيجع اهلك تاقولخملا نأ ينيوزقلا ربتعي (4)
 نيعأ يف طقس اهبجع ناك bly «ةبيجعلا تاناويحلا نم hT :ًالثم لبإلا باب يف لوقيف «بجع نم اهب فح ناك ام

 .326ص «تادوجوملا بئارغو تاقولخملا بئاجع ء ينيوزقلا aÑ مهتيؤر ةرثكل سانلا
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 «بجعلا ريفي ام ءاصحإ ىلع اهمامتها تفقو «ناميإلل ءاضف "بيرغلاو بيجعلا E نإ

 ًاروصت امهفصوب ”بيرغلاو بيجعلا' يف ترظن يه الف . كلذ دوُدُح زواجتت ملو «هفصوو

 ريوصت ىلإ ىعسي يذلا ص َقلا OS Lo امهتجلاع يه الو «كردي ال امل ًايرشب

 يف مهتريسم لالخ اهنوديشي يتلا ةّيركفلا ةموظنملا خيسرتو «روظنلا ريغو روظنملا هلهأ ملاع
 هماوق ملاع ىلإ در «صقلاب Le ام اذإ 'بيرغلاو بيجعلا نأ دجن ام ًاريثكل ,LÉ . ايندلا ةايحلا

 ىلإ لوؤي Ne a دراب تغ" اهبدأ ةّماعلاو «ةّماعلا LÉ «يبعشلا لايخلاو ةفار ا

 باب يف لخدت aigu .دقتحملاب اقطان ناك dp ىح « ”قيقحتو ليصحت
 اوتّيضو ءاهويراحف ءاهتبراحُل هءاملع ْنيّدلا اهل دج يتلا ءريطاسألاب ةقالعلا تاذ ot ا

 . عادبإلل ءاضف  ىرخأ تافاقث يف Je يذلا "بيرغلاو بيجعلا“ نم عولا اذه ىلع قانخلا
 بيجعلا: هماوق pr he صيخشت ريغ رخآ ايش تسيل نانوُيلا دنع ايديجارتلاف

 ناك . ةّمقلا ىلإ يداولا نم صلخيو «هزجع زواجتيل S ناسنإلا هيف عراصي «"بيرغلاو

 هلكيهو ؛ةزيمملا هصئاصخ هل ليمج باطخ نايتإ ىلإ ًاليبس :بيرغلاو بيجعلا' يف قارغإلا
 «لكلا دقع طرفنا ءزج رتب اذإ يحب” ؛ًافيلأت ءازجألا هيف فلوت يذلا ءمكحملا هؤانبو « يثيما

presلاونملا اذه ىلع ةّيحيسملا تجسن دقو  Cote Etسا ىلع  

 من." بيرغلاو بيجعلا ناولأ es ب هتيزو ءاحضاو ea led تنيو «ةيديجارت

 تددهت ناو ىّتح Le صحفلاو مافتهإلاب يظحو « موُلعلاو EI ىش يف كلذ ز ذرب

 ̂ سالا ةايح يف اهقيرط قشت تأدب يتلا pol - رخآى لإ نيح نم هدوُجو

 : كلذك رظناو . لوألا EAN ء GA ةلاقملا ,تسرهفلا :(995 /385) ميدتلا نبا (1)
J. E. Bencheikh, Les Mille et Une Nuits ou la parole prisonnière, p. 26. 

 ىلإ لوؤي الو كحضُيو بجي Le ess Jik طلخو «لطاببلا هيف عضو ام ثيدحلا ىلإ ةجاحلا طرفلو" (2)
 932 /320) يديحوتلا نايح pl 0 bo نم ةسنج نم لخد ام لکو «ناسفأ رازه لثم « قيقحتو ليصحت

 :ميدّتلا نبا لقن «تافارُكلا يف باتك ناسفأ رازهو' .23ص «1ج « «ىلوألا ةليللا  ةسناؤملاو عاتمإلا »)1023 /414
 دومحم :رظناو ."فورعملا ةليلو ةليل فلأ باتكل لصأ هنأ هببس يف ASEN نم دافتسيو . ةفارخ فلأ مسالا اذه ىتعم

 .78ص «ةليلو ةليل فلأ ىلع هقيبطتو نراقملا بدألا ىلإ لخدم «ةنوشرط
 .26ص «رعشلا à ءسيلاطوطسرأ (3)

 Jean Frappier, A. M. Gossart, Le théâtre religieux au Moyen Age. : LAS رظنا )4(

 .رودنم دمحم ةعجارم ءصاصقلا دمحم ةمجرت à ىطسولا روصععلا يف ينبددلا حرسملا EGE ةمجرت باتكللو
 .Jamel - Eddine Bencheikh, L'espace de l'inintelligible, p.159 : رظنا )5(
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 :'بيرغلاو بيجعلا ةدوع -2

 Hg IN بدألا يف "بيرغلاو بيجعلا ىلإ اًهّمامتها ٌةثيدحلا تاسارّدلا تهّجو

 ةطاحإلا تلواحو ءًانراقم وأ ًادرفنم هْئسردف « ةيانعب لبق نم ظحي مل يذلا «"يبعّشلا

 يف تيظح دقو .هيف لوقلا /ةباتكلا OC تطبضو «ةيولسألا هصئاصخ تنيو « هلايخمب

 . "”مامتهالا اذه نم رفاو بيصنب ةليلو ةليل فلأ  راطإلا اذه

 يذلا ىقتللا ىتحو . دج ًاليلق يقب ينيّدلا لاجلا يف بيرغلاو بيجعلاب مامتهالا نكلو

 ملو «"بيرغلاو بيجعلا يف ةحضاو ىؤُر  هترهش ىلع  مّدقُي مل « ”ضرغلا اذهل صّصُخ
 يف هملاعم مسر يف مهاسُت ؛ةلماش ةّيملع ةءارق ينيدلا ثارّثلا ةءارق نم نّككمُت جئاتن نع رفسُي

 اذه يف NE KS ال ادادعتو ء ناك Lies af اذه لامعأ تيقب دقل . ge يذلا لاجلا

 ؛كلذ عمو . ةييرغلا ةفاقّلا يف اهلداحُي اج تانراقم نم ًاقالطنا «ميهافملا ريسفتل ةلواحمو «بابلا

 باطخلاوُم ؛ديدج باطخ صئاصخ طبض ىلإ نوكرأ دمحم نم ةوعد كاذ ُدِإ تزرب دقف

 ةّيرظنلاو تاّيئاسّلا هتزرحأ ام ىلإ دانتسالاب ءهب ةّصاخ تامالع داجيإ ىلع لمعلاو «ينيدلا

 ناب -ةنس نيرشع يلاوحب كلذ دعب سقي بتاكلا نأ نم مغّرلابو . ”ظوحلم روطت نم ةّيبدألا
 يف "بيرغلاو بيجعلا' ةسارد يف ًاديدج ًاباب اهب حتف a دقتعن p OU توت مل هتوعد
 باطخلا هنم ولخي ال يذلا بدألا ضارغأ نم pe è امهربتعا dj ؛ ةّيمالسإلا ÉGI ةفاقّثلا

 رجم ال ًاعورشم ةوعّدلا هذه تيقب ly . هتاذ نآرقلا صّصّ يف امهب ةطاحإلا لواحو « ينيذلا

 لجرلاف . خيّشلا نب نيّدلا لامج لامعأ يف ًاصاخ ًارولبت "بيرغلاو call دهش ءهل

 نكمُي يتلا ؛ عجارملا ديدع ىلع يوتحت M ىلإ ريشنو ءاهضعب انه ركذن «ةريثك ضرغلا اذهب ةّصاخلا لامعألا نإ )1(

 ؛ (ةمّدقُلا) «ةليلو ةليل ةئام ؛ ةليلو ةليل فلأ ىلع هقيبطتو نراقلا بدألا ىلإ لخدم « ةنوشرط دومحم :اهيلإ ةدوعلا
Jamel Eddine Bencheikh, Les Mille et Une Nuits ou la parole prisonnière; André Miquel, Un 
conte des Mille et Une Nuits, Ajîb et Gharib. 

 : هناونع باتك يف هلاغشأ تردصو «سيرابب ةّيمالسإلا تاساردلاب ضوهتلا ةّيعمج هتمّظنو ء1974 ةنس ماتلا )2(
L'étrange et le merveilleux dans l'Islam médiéval. 
(3) M. Arkoun, Peur _ on parler de merveilleux dans le Coran? 
(4) M. Arkoun, Lectures du Coran, préface, pp. l- Il. 

 L تاسارّدلا يف دحاو حلطصُم هلداعُي ام ًاريثك "بيرغلاو بيجعلا' حلطصُم لامعتسا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت (5)
 . بيجعلا راطإ يف LU عيضي يذلا (بيرغلا=) l'étrange ظفلت ًاركذ دجن الف le merveilleux» وهو < ةّيسترفلا
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 تارّثلاِب هنم قّلعت اميف ةّصاخو «يمالسإلا يِبَرَعلا يفرعملا EN نم أزتجُي Yeye امهدمتعا

 ةموظنملاو دئاّسلا دقتعُملاب اهطبر يتلا «ةليلو ةليل فلأ صمت لالخ نم كلذ عّبتت دقو . ينيدلا

 ءارسإلا ةّصق لثم ؛هسفن EN pa af ةسارد لالخ نم كلذكو ءعمتجملا يف ةّيركفلا

 PNA باتك وهو ؛”بيرغلاو بيجعلا" يف ثارت باتك مهأ ةساردو «''”جارعملاو

 ©!تادوجوملا بئارغو تاقولخملا بئاجع

 وكشي لازام GA اذه D « بيرغلاو بيجعلل تحبصأ يتلا ةئاكم ا هذه مغر ؛نكلو

 D «هيف سردي الف e paii هلاعو ينيّدلا باطخلاب azal ام اذإ سرادلل ضرعت ليقارع نم

 “هب قلعت ام اهنم فذُح «ترشُ ناف « ةّيعماجلا لئاسّرلا سيبح يقب سرد

 « VTzvetan Todorov فوروُدوُت تاّيرظن نم "بیرغلاو بيجعلا' ةسارد تدافأ دقو

 ريهشلا هباتك يف ريظنت نم Pierre Mabille يبام رايب هعضو امل ًادادتما - اهرودب تناك يتلا

 بورم ريهدالف دنع ةمصاخو ACE دنع تايرظن نم رولت امل اريوطتو «“ ”بيجعلا ةآرم

Vladimir Proppثيم لا ةسارد يف اماه ًارود لامعألا هذه تبعل دقو .  ga ayينيدلا  

 يبعشلا بدألاب صتخي ًادحاو Lee اناك ناذللا ”بيرغلاو بيجعلا' اذإف . ىرخأ تافاقث يف

 صوت ىلإ كلذب DRE ؛ باطخلا عاونأ لك نالمشي ناضرغ ۔هدحو

 SAS بيجعلا لعج 3 ؛ فوُروُدوُت هدارأ يذلا ميسقتلا GP «بيرغلل ىرخأو «بيجعلل

 : مالسإلا ةعوسوم يف هلاقم كلذكو 4 جارعملاو ءارسإلا لوح هباتك رظنا (1)

J. E. Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomet ; E. I. 2, article : Mi‘râdi. 

(2) J. E. Bencheikh, L'espace de l'inintelligible: un ouvrage de cosmographie arabe au 119ل 

siècle, 

 ) )3ويليج دولك ةسارد يف ًالعف م ام انهو  LAريسفتب  Mgًالصف ةحورطألا توتحا دقف  Coteثياب

‘usa,روشنملا باتكلا يناثلاو :«ةحورطألا لوألا ٠ هلقسأ نيلمعلا رظنا «تَّرشُت نيح اهنم فذح : 
CI. Gilliot, Aspects de l'imaginaire islamique commun dans le Commentaire de TABARÏ {chap. X. 

Mythes, récit, histoire du salut) : Exégèse, langue et théologie en Islam, l'exégèse coranique de 

TABARÎ. 
T. Todorov, Introduction à la littérature fantastique.4( ( 

 )5( .P. Mabille, Le miroir du merveilleux ؛

 :ًالثم e ANGL نم رهاظم ةساردل ةريثك لامعأ تقلطنا هنمو
J. Le Goff, Le merveilleux dans l'Occident médiéval, in L'étrange et le merveilleux dans l'Islam 

médiéval. 

 . Propp, Morphologie du conte : Les racines historiques du conte merveilleuxال. (6)
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 ريغ اهفرعن يتلا ةّيعيبطلا نيناوقلا ىقبت هثودحب رقت SG ؛ايلقع ًاريسفت دجي ال «ةداعلل قراخ

 LE بيرغلا لعجو . فرعن يتلا ريغ نوكلل نيناوق دوجوب ناميإلا عقيف «هريسفت ىلع ةرداق

 انناكمإب يتلا  ةّيعيبطلا نيناوقلا نإ يأ ؛ًاريسفت هل دجي يرشبلا لقعلا ّنكلو «ةداعلل ًاقراخ

 إف ءاّيرظن امهنيب ةلصافلا دودحلا هذه مغرو VOS ام ريسفت ىلع ةرداق  اهكاردإ

 ءاليإ ىلع موقت اهمّهَد يف ةرظتلا هذه OY ؛نالخادتيو  نايقتلي ام ًاريثك "بيرغلاو بيجعلا'

ALةّصقلا ماوق وه ثدحلاو .ةسارّدلا هباحر يف رودت يذلا رادملا هلعجت ةغلاب ةّيمهأ  

 EAN اهبيلاسأو spa ai لكيهب ًامامتها بيرغلاو بيجعلاب مامتهالا  كلذب  نوكيف

 رهاظم يصقت كلذ JS ةياغ « يثيما اهبناج ثحيو « ةوكملا اهرصانع ةعيبط ديدحتو ءاهفئاظوو
 . هيف يعامجلا لايخملا ملاعب ةطاحإلاو ,لاجملا اذه يف ريكفتلا

AE ؛"بيرغلاو بيجعلا' مه يف هجوَتلا اذه نمض day ثحبلا اذه يف انلمع Ds 

 ةفاقّثلا يف لايخملاو ريكفتلا صئاصخب ةطاحإلا  LANاهبناوج نم بناج يف «ةّيمالسإلا

 روصت ريغ رخآ ايش  رمألا ةياهن يف سيل ”بيرغلاو بيجعلا" ملاع نإ . اهنع توكسملا
 ةروصم اهلك يتأت «بيغلا ىلإ عّلطتو «تاسوسحملل كاردإو ؛تادوجوملاو تاقولخملل

  Tpsيف  paies؛ينيدلا اهنمو «يثيملا اهنمو « يلايخ اهنم ةفلتخُم تساهم  جميعا 
 ةلعافلا هرصانعو «لايخملا حمالم مسرو «هروطت رهاظمو ءركفلا ميدقت يف اهطسقب .

 :ةلصلا تاذ og يف -3

 Lis ءضرغلا اذهب Ú تاساردلا نم ًاريثك ديفت "بيرغلاو بيجعلا“ ةسارد نإ

 لايخملايظح دقو . بوُعشلا فلتخم دنع ايجولوئيملاو ريطاسألاو لايخملا رومأب ةصاخ

 هباصتناو «ريكفتلا يف هلُخدت قّرُطو «ةفلتخملا هتانوكم نع باقتلا تفشك «ةريثك تاساردب

 نم انقلطنا ءاوسو .ريبعت ريخ شيعملا مهعقاو نع LS « ةيمويلا سالا ةايح يف ةّيح ًاروص

 : بيرغلاو بيجعلل هصّصخ يذلا لصفلا يف كلذ ىلع ةلثمألاو بيرغلاو بيجملا' عاونأو هحرشو فيرمَتلا رظنا (1)
T. Todorov, Introduction à la littérature fantastique, chap. L'étrange et le merveilleux, pp. 46 - 62. 

 : ىطسولا نورقلا بيجع ىلع اهقيبطت نكمُي ال هنأ ربتعي يذلا ءروتمز لوب دنع ةّيرظنلا هذه ةشقانم كلذك رظناو
P. Zumthor, Essai de poétique médiévale, pp. 137 - 139. 
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 ىلإ لوقعمأللاو « يعولا ىلإ لوقعملا بسني إدبم ققو «ةفسالفلا اهعضو يتلا ةّيرظَنلا لامعألا

 نيب لباقت ىلإ  هرودب  يّدْؤُي لياقت يق امهلعجيو «لايخملاو ريكفتلا نيب لصفيف « يعوأللا
 فلتخُم يق لايخملا رهاظم دصر تلواح يتلا لامعألا نم انقلطنا وأ ؛ ”لايخلاو عقاولا

 LS يف لايخملا تلعجو «لوقعمأللا ينهّذلا روصتملاو لوقعملا نيب تبّرقو «تافاقتلا
 يف مئاذلا ناسنإلا ملح نع رعت ؛تاذلا راوغأ نم ةّدمتسُم ةّيح روصب ريكفتلا دب «ةمئاد

 تاودأ نم ثحبلا تنّكم لامعألا هذه DL رارقإلا الإ انعسي ال LÉ Pat ليدب زارحإ

 p EN رهاظملا فلتخُم ىلع فوُقولاو «عمتجملا يف ةيركفلا ةموظنملا راوغأ ربسل ةديدج

 « ةّيكرلا هذه نس ةرشابُم ريغ ةقيرطب ds. ut, OA لايخم ا دافأ دقو . ساّنلا ةايح

 ملعو سفتلا ملعو ايجولوبورتنألاو ”ينيدلا ريكفتلا تالاجم يف تاسارّدلا هتحاتأ ام لضفب

 . هرهاظم مهأب ةطاحإلل صرف نم عامتجالا

  اهنم ةتراقملا ةصاخو  ةّينيدلا تاساردلا راطإ يف ثيملاو ريطاسألاو محالملا تيظح دقو

 ايابخ ءالجتساو pA زوُمر كفو « ةّينيدلا تاسرامملا ِهْنُك فشگ تلواح «ةقئاف ةيانعب

 :ًالثم رظنا ءنوسغربو رتراس لامعأ جردنت راطإلا اذه يفو (1)
J. P. Sartre, L'imagination; L'imaginaire; H. Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion. 

 : فوق ولو نارودو رالشب Juel جردنت راطإلا اذه يفو )2(
G. Bachelard, L'air et les songes ; L'eau et les rêves ; Psychanalyse du feu ; La terre et les rêveries 

du repos ; La terre et les rêveries de la volonté ; G. Durand, Les structures anthropologiques de 

l'imaginaire ; Figures mythiques et visages de l'oeuvre ; J. Le Goff, L'imaginaire médiéval ; Pour 

un autre Moyen Âge ; Les intellectuels au Moyen Âge ; La civilisation de l'Occident médiéval. 

 ريكفتلا يف اراق افرط هرابتعا ىلإ ةوعّدلا ديدش اهيف ءارتف ؛نوكرأ دّمَحُم لامعأ يف ًامئاد اسجاه لايخملا لّدكشي (3)
 مغر نيروك يرنه fe ولختالو . ةّيمالسإلا موللا فلتخُم يف هب ةطاحإلا ةرورض ىلإو ؛ + يمالسإلا يلا

 :ًالثم رظنا «ةميدقلا هلوُصأو ةّيفاقتلا هتانوكمو لايخملا رهاظم نم ريثكل فشك نم. ةّيركفلاو ةّيفسلفلا اهتامامتها
H. Corbin, Avicenne et le récit visionnaire; L'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn ‘Arabî; 

Corps spirituel et terre céleste; Histoire de la philosophie islamique: En Islam iranien, 4t. 

 هرفوت امو ةّيعامتجالاو ةّيسفّنلاو ةّيجوُلوُيورتنألا تاساراللا عم ةّيمالسإلا CAN ةراضحلاب نيّمتهملا ضعب لماعتي )4(
 دبعو ةمالس نب يحتف لامعأ نإ . ةيناسنإلا هداعبأ يصقتو « يمالسإلا LU باطخ ا مْ لاجم يف تافاضإ نم
 ءاضغلا يف اهلك كّرحتت ءًالثم ريقفلا يداهلا دبعو بدملا باهولا دبعو يسينرم ةمطافو لبش كلامو ةبيدحوب باهولا
 apr كلتي ةصاخلا تايرظتلا لضفب £ ىرخأ ءاوضأ- هتساردل هيلع طلو «ثيدحلاو ميدقلا ؛يمالسإلا يبّرعلا

 يف لامعألا هذه رظنا .ةددعتم هجوأ نم باطخلا لوانتو « ةرظنلا عيسوت نم ثحابلا نُكمُت «ةديدع تاّيلاكشإ رشتو

 . عجارملا ةمئاق
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 ليزيمود لامعأل ناك دقو UE نم ريثك يف ينيدلا باطخلا رهاظمب ةطاحإلاو «ريكفتلا

 لقح يف ءاوس ؛ةديدع تاسارد يف ريبك ئدص e Na راريجو نانرفو دايلإو سوارتس يفيلو

 ÉES تافاقتلا لقح يف وأ ds, AN ةّيدنهلا ةفاقتلا

 «ةّيفرعملا ةّيكرخلا هذه نم اهريغ نأش اهنأش  ةّيمالسإلا ةّيبَرَعلا تاساردلا تدافأ دقو

 SELS ىلع فرعتلا ىلإ ًايعس ؛ ىرخأ تاسارد لاونم ىلع تجسنو

 ءاهنم لهن يتلا لهانملا نع ثحبلاو «لوقعملا ريغو هيف لوقعملا ىلع فوُقّولاو «يمالسإلا
 ae ةيمالسإلا EGN صّصّقلاو «ىرخأ بوش سوُمطب ةّيمالسإلا سوُفّطلا ةنراقمو
 AS ملاعلاب ينيدلا يفاقتلا اهملاع طيرل « ةميدقلا قارعلا يف لباب ىلإ EE كلذل .اهريغ

 ةديدع تالواحُم تّ امك Pat gt هب تثّدح يذلا ملاعلاب ًاعم امهطير وأ «”يمالسإلا

 ةفاقّثلا يف ةروطسألا de ريبعتلل بثكلا تاند نيب اهعضوو ,ob صّصَقلا عّمَج

LEAضععب مها دقو . ”ةفلتخُلا اهلكايه ةساردو اهنيماضم ىلإ قّرطَتلاو «ةّيمالسإلا  
 ء'اهتالالدو ةّيلهاجلا نع بّرَعلا ريطاسأ ةعوسوم' ضرغلا يف es «بناجلا اذهب نيثحابلا

  nesاهّسَرَدو ءريطاسألا اهيف  ESUيفاقتلا لقحلا يف اهتالالد نع  OAيمالسإلا «
1 

  2معد
  fl psتافاقتلا فلتخُم يف اهتاهيبشب اهطنَر لالخ نم * .

 : ثحبلا اذه رخآ يف عجارملا ةمئاق ىلع Los ؛لامعألا ٌمهأ ىلإ ةراشإلاب انه يفتكن )1(
Cl. Lévi. Strauss, Anthropologie sructurale, 2t; La pensée sauvage; G. Dumézil, Mythe et épopée: 

Mythes et dieux des Indo - Européens; M. Eliade, Traité d'histoire des religions; Histoire des 

croyances et des idées religieuses, 3t; .ل P. Vernant, Religions, histoires, raison; Mythe et pensée 

chez les Grecs; Mythe et société en Grèce ancienne; Mythe et tragédie en Grèce ancienne; Les 

ruses de l'intelligence; R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde; La violence 

et le sacré; La route antique des hommes pervers. 

 ؛شماقلق ةمحلم «رقاب ab ؛نيدفأرلا داليو ايروس :ةروطسألا يف ةسارد : ىلوألا لقعلا ةرماقُم « حآوسلا سارف (2)
 اهتالاقم يفو ؛ةّيقارعلا رموس ةّلجم دادعأ فلتخُم رظناو . ميدق بدأ يف ةءارق :دادبتسالا روذج «يواكم É دبع

  ضرغلا اذهب ريبك مامتها
 مالسإلا aE رْفس يف ةءارق :رجحلا ىلإ نيطلا نم ؛سنجلاو سّدقملاو فنعلا «وعيبرلا يلع يكرت :ًالثم رظنا (3)
 ; .ةروطسألاو قلخلا ةمخلمو

 يف ةروطسألا نومضم ؛ ليلخ دمحأ ليلخ ؛ يبّرَعلا ملاعلا روثكوُوُقو ريطاسأ « يقوش ميكحلا دبع :ًالثم رظنا (4)
 .مالسإلا لبق EGN ريطاسألا «ناخ ديعملا دبع ؛ يِبّرَعلا ركفلا
 ةعوسوم :ناوتع تحت ترش ةلود اروتكد ةحورطأ ءاهتالالدو ةّيلهاجلا نع بَرَعْلا ريطاسأ «ةنيجع دّمَحُم (5)
 . اهتالالدو ةّيلهاجلا نع بّرَعلا ريطاسأ
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 F 3 3 ف

 ثحبلا اذه نوؤش ضعب يف :ةعبارلا ةمدقملا

ODAN ريسفت ÈS يف بيرغلاو بيجعل Fl 

 لباقت ىلع ةمئاق EÉ ىلع لوألا هاوتسُم يف JON يف حورطملا عوُمضوملا نإ
 بيجعلا' نأ عاش نف . ىرخأ ةهج نم نآرّقلا ريسفتو «'ةهج نم Al نب

 عادبإلا رهاظم نم اهلكاش امو تافارُ او ريطاسألاو ةعوضوملا ةياورلا ىلإ نايمتني 'بيرغلاو
Desىدص ريسفتلا نأ عاش دقف  salt? aiل مغرو . يحولاو ليزنتلا هماوق يذلا  

 tete = Pa ةفاقتلاو ةماعلا EN ةيلاكشإ ههْنُك يف حرطي يذلا لباقتلا اذه

 ىلع ناحلطصُم  ًاضيأ امم "بيرغلاو بيجعلا' {S ؛هدحو حالطصالا ةرئاد يف راصحنالا

 يبّرعلا ريكفتلا ةئزجت يف -رفاو طسقب pale epa نم هب ف حامو ؛نآرثلاب ةقالع

 هتاذ نم قلتخيو « هسفن ىلع رودي ge روصت : :نوكلل GA نیروصت زوربو « يمالسإلا

 روصتو «هقلَخ ةمظع دهشم لالخ نم قلاخلا ةمظع ىلع نهرو jad» كاردإلا تألع

 يف تغلب ةليمج yasa لالخ نم ؛ْنكلو «ءيشلا تاذ نع سانلا هب ربعي Ce قهر

E EEOهذه کلو .  

 ةفاقّثلا ءاضف محتقتو « عانقلا ءارو نم عانقلا سبلتو « À نع ر رتستت ام ًاريثك صّصَقل

 N ا ارجع

 اهدوُجو ىلإ هبتني ال «ماركلا رم Es «تاءارقلا يف ىرخأو « بارعإلا يف ةلمج نيب سدنتو
 كلذ ناك اذإف .رظتلا Dog صيحمتلا ةرثكب ساّنلا نيب هرمأ رهتشا ملاع وأ « هتيص عاذ ثّدحُم

 عنيأ ءاضف وه يذلا ريسفتلا يفو « ةبيرغو ةبيجع Las ثيدحلا يف OL رارقإلا عقو «كلذك

 :كلذك رظناو eÈ Left «ءالعأ انلمع رظنا (1)
M. Arkoun, ‘Peut - on parler de merveilleux dans le Coran?", pp. 1-2. 

 يف ةلأسملا هذهل فوُق ول هصصخ يذلا لصفلا رظنا (2)
J. Le Goff, Pour un autre Moyen Age. Chap. 3, Culture savante et culture populaire, pp. 223 - 306. 
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 «ناونعلا نم ىفتنا «كلذب رارقإلا م ام اذإو .ًاضيأ ةبيرغو ةبيجع Laad ًاريثك ثيدحلا هيف
 ىلإ ىعسي يذلا انلمع bps . لوألا هاوتسُم هيلع ليحي يذلا JAEN كلذ « يناقلا هاوتسُم يف

Mingaامل ةملاعلا ةفاقّثلا لالغتسا ىدم نايبتل ةلواحم «ريسفتلا يف "بيرغلاو بيجعلا'  

 ءدازلا اذه رهاظم حل لواحُم ومو . بضني ال داز نم Waliy ةيعقاولا سالا ةايح هب اه

 ةّيفيكو ءهصئاصخ طبضو à ىرخأ تافاقث يف عاش امب هتنراقمو « ةّيفاقتلا uyd ىلع فوقولاو

 ISD ريسفتلا ملك .ةدئاسلا ةّيركفلا ةموظنملا ديبشت يف هلّخدت

Lo. 2 

 ثحابلا RS يتلا باوبألا نم باب po OÙ ىلإ عجار E نآرقلا ريسفت انرايتخا نإ
 وهو . هلئاسم يف مهثحيو «نيرسفلا لاوقأ نم كلذ يف  ًاديفتسُم « ينآرقلا صنلا جوو نم

 دشنن o «لايخملاو ريكفتلل ةريثك ملاعم ىوتحا ريسفتلا نأ انداقتعا ىلإ كلذك  عجار

 eE هتايلجت يف ينآرقلا ص للا هسفن  نآلا يف  وُه ريسفتلاف .ةزيمملا امهصئاصخب ةطاحإلا

Lesةفشاكلا ةآرملا_كلذب  نوكيف «هيلع  SEةفلتخملا تاروصتلاو  . 
ERARE 

Gهيف تبستكا يذلا راطإلا ناك ريسمتا  gaaiالول اهبستكت نأ اهل ناك ام « ةّيعرش  

 ىورُت صّصَقلا اذإف .بيغلاب ةلص تاذ yy ةيضام ثادحأ ىلإ تاراشإ نم نآرّقلا يف درو ام

Esيه اذإو . نيعباتلاو ةباحّصلاو لوسرلا ىلإ درنو «ةفلتخُم ديناسأب اهباحصأ ىلإ دنسّتو  

 ةراشإلا حبصُتف «بيجعلا يف رّدجتيو «بيرغلا يف لغوُيف « عانقلا ءارو نم ىّدبتي يذلا هجولا
ÉT ANاهتاذ اح يف ةبيجعلا  ةفطاخلا   Ueنم هرصانع دمتسي ءهل دوُدُح ال لايخمل ًالماك  

 . ينوكلاو GA ءيدوهيلاو يحيسملاو يمالسإلا ء يمجعألاو CAN يفاقثلا ثوروملا

 ناكملاو ىنعملاو ظفللا ىوتسُم ىلع ”بيرغلاو بيجعلا' نم ًاريثك نآرقلا نمضت دقل

 G «كلذ لك ريسفتلا لوانتف « ةّيلامجلا اهداعبأو ةروتبملا ةّصقلا لكيهو ثدحلاو نامّزلاو

 بدأ كلذ نع perd e يناعملا هل تماقتسا LE ءًانطابو ًارهاظ روُمَألا بلقو ءرّوطو «دازو

 «بيصن gr لايخلا ملاع نمو «بيصن ثيملا ملاع نمو «بيصن ol ملاع نم هيف ريثك

 .اضيأ بيصن de pli نايدألاو ىرخألا تافاقتلا ملاع نمو
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 ءابعألا نم ةلمج اهتسارد تناك ءًامجح ةريبكو ًاددع ةريثك CE تناك اًملو

 ديدحت نم بال ناكف .نمّزلا نم ةدودحم ةرتف يف دحاولا ثحابلا اهب ضهني D عيطتسي ال يتلا
efنم هريغ نيبو هنيب تانراقملا ةماقإ ىلإ مئاذلا يعّسلا عم ءرخآن وُد ريسفت رايتخاو  

prةيفرعملا هلوصأ نم ابنه ودبي ال ىح «  . 

 ريسفتلا بك دعب نأ ىلإ ىلوألا LE يف a ثارّثلا ةج اع انمامتها انب ىّمأ دقو

 2 تاوعذدلا نم ةوعدل ًافيظوت وأ «"ةيدق ريسافتل ئدص  رمألا ةياهن يف يه يتلا « ةثيدحلا

 ًاراصتخا ترصُّتخا وأ « para اهيف تّلق يتلا ريسافّتلا داعبإ ىلإ صّصّقلاب انمامتها ىّدأ امك

 فاشكلا ؛كلذ نم «مراّصلاك وأ ءامراص Cie ىحنم  اهرهاظ يف تحن MS ؛ًاطرفم

 هبحاص هيف متهأ « يآرلاب ريسفتلا يف ÉS دعي ذإ يذلا »)1143 /538 1074 /467) يرشخمرلل

 يف ضوخلا ليلق CARE ناكف ءاهبساني ًافرص تايآلا فرصو « ةلزتعملا ئدابم ىلع زيكرتلاب

 هنع تذخأ يتلا ريسافتلا عم انلعف كلذك LA هريسفت اهنم لخي ads ء«صّصَقلا درس

 JA رارسأو ليزنتلا راونأ ؛ كلذ نم «لازتعالا روُمُأ نع تَّلخت D ؛هجهن تجهنو

 اندعبأ امك .(1302 /701) يفسنلل ليوأتلا قئاقحو ليزنتلا كرادمو »)1286 /685) يواضيبلل

 «خوسنملاو خسانلاو تاءارقلاو ةغالبلاو بارعإلاو ةيوحتلا ةيحانلا اهيلع تبلغ يتلا ريسافتلا

 مامتهالا اهيلع بلغ يتلا وأ »)1344 /745 1256 /654) < يبأل طيحملا رحبلا لثم

 يتلا ريسافتلا اندعبأ امك .(1272 /671) يبْطرُقلل OGAN ماكحأل عماجلا لثم ؛ماكحألاب

 1149 /544) يزاَرلا رخفلل ريبكلا ريسفتلا لشم ؛هل دوُدُح ال ًاعّسوت EN يف تحّسوت

 ةّيضايرلا po ls مالكلا ملع لثم ؛ةريثك موُلَع يف ةضاّيف اثاحبأ ىوتحا يذلا »)1209 6

 ةفسالفلا ىلع درلاو ةّيغالبلاو ةّيوْحَّنلا لئاسملاو ةّيهقفلا ماكحألاو AN لئاسملاو ةّيعيبطلاو

 هّنأل ؛يربطلل نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج عم انلعف كلذكو . كلذ ريغو ةلزتعُملل يّدصتلاو

 .ريوتتلاو ريرحتلا «روشاع نبا رهاطلا AS ريسغت ؛كلذ نم (1)

 يف ريسفتو ؛ 'ةّيحالصإلا راكفألا رشنل'ارينم دمي يذلا اضر ديشر دمحم هدبع AS رانملا ريسفت ؛كلذ نم )2(
 ريسفت صوُصُخب رظنا ."نّكمالسإلا عمتجملاو ةلوّدلا ةماقإ ىلإ ةفداه ةوعد دعب يذلا  بطُ دّسل DEN لالظ

Ofيفرشلا ديجلا دبع : رصاعلا  à63-91 ص ص ؛ةثادحلاو مالسإلا  . 
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 ريسفتلا يف دوجوم هادصو à VU نيسرادلا مامتهاب هريغ نم رثكأ يظحو I عساو رحب

 . ًاثلاث هانرتخا يذلا

 هاندجو ْذِإ ؛ ”ريثك نبا ريسفت ىلع انرايتخا انفقو OÙ ةّيلمعلا هذه جئاتن نم ناك دقو

 «ريسفتلاب هل ةقالع ال ام يف ضوخلا ديعب «ةّداملا سناجتم ءًارصتخم ءانعوضومل ًابيجتسم

 . ةيهقفلا رومألا يف ًالقم « ةيوحتلا لئاسملا يف ًادصتقم « paie درسو يناعملا يف اسوم

 ةلوقنملا رابخألا يف يّرحَتلا ةرورضب ريسُّتلا ةمّدقم يف حرصب ريثك نبا ذأ مغرو

 يف لب ؛هدحو ريسفتلا يف ال «حضاو صّصّقلاب همامتها D «تايليئارسإلا نم صأختلاو

 اهلك تونحا يتلا «ةياهّتلاو ةيادبلاو ةّيوبّنلا ةريّسلاو ءايبنألا صّصَق لثم ؛ ىرخألا هك

 وأ «”ريسفتلا يف ًارمأ رصتخا CE B هذه ىلع ليحُي ناكو .هريغ دنع ةلوادنلا صّصقلا
0 

 ىلع تّلدو ASÈ ةدحو  كلذب  تلّكشف .'”اهيف ًارمأ رصتخا GIE ريسفتلا ىلع ليحُي

 حيرصُتلا يف جّرحتي ال top هصّصق رداصم تناك دقو .رصعلا كلذ يف ةفاقثلا تانوكم

 اهديعُي وأ «يرّبطلا ةّصاخو «روثأملاب نيرّسفْلا وأ «ثيدحلا وأ «نآرقلا ىلإ اهّدريف ءاهب

  (1)كلذكو . يربطلا ريسفت يف ةّيحيسملا «يفرشلا ديجلا دبع :ًالثم كلذ نم :
CI. Gilliot, La sourate al. Baqara d'après le commentaire de TABARË: Exégèse, langue et 

théologie en Islam, l'exégèse coranique de TABARÏ. 

 11373 /774. 1300 /700) AEN يشرقلا ريثك نب ءوض نب ربثك نب رمع نب ليعامسإ نيا دامع ءادفلا وأ 10(
 afpa ةربقمب ۽ نفذو يوو ءاهب أشنو ءقشمد ىلإ لقتل م À ءىرصب لامعأ نم لدنجب دلو «هیقفو dy ثادحُم

 يف ةياهثلاو ةيادبلاو ء حالّصلا نبال ثيدحلا رصتخُمو « ميظعلا DT, AN ريسفت : هفيناصت نم . ةّيميت نبا هخيش دنع
 رظنا . ةعيرألا ديناسملاو E بلا ثيداحأ هيف عمج يذلا ؛ديناسملا عماجو «لوسّرلا ةريس يف لوصففلاو à خيراتلا
 يرغت نبا ؛374373ص ص ؛1ج ASN رردلا »)1449 /852 1372 /773) ينالقسعلا رجح نيا : يف هتمجرت
 1623 /1032) دامعلا نسبا ؛124- 123 ص ص 11ج ؛ةرهزلا مو جا »)1470 /874 -1409 /812( يدرب
 ص :2ج 1م «نيفلوُلا مجعُم ؛ةلاحك اضر pae ؛231-232ص ص «6ج «بهذلا تارذش )1679/1089
 ار راف ا den eue تلا ةلماشلا ةساردلا كلذك رظناو . 284 . 283ص

 كلذك رظناو ؛”يكولمملا دهعلا يف SE لامعألا oal دحأ" دعي يذلا « ةياهتلاو ةيادبلا وه ؛ ماه خيرات بحاص
 :مالسإلا ةعوسوم يف هلاقم

H. Laoust, bn Kathîr historien, Arabica, Il, 1955, pp. 42 - 88 ; E. 1. 2, t. 3, article : bn Kathîr. 

 )460 )3ص ء3ج ءريسفتلا «ريثك نبا .

 ) )4ء9ص ص « ةّيوبتلا ةريسلا ؛16 «14ص ص «ءايبنألا صّصَق «ريثك نبا 13.

47 



 لاوقأو «ليئارسإ ينب بك ؛كلذ نم ءاهيلع اعلم” ودبي يتلا ةّيمالسإلا ريغ اهلوُصُأ ىلإ
 , "”باتكلا لهآ

 Lau اهضعب يفني ةضراعتم ES يف جّرحتي الو « صَّصَّقلا ةياور يف ريثك نبا دصتقي الو
 ضرغلا يف ةبسانتملا تايآلا لوألا ES : ةئالث تايوتسُم هدنع صّصَقلاو .انايحأ

 نوكُتو .ةلماكتم Le jo ga ةدحو لّكشتتف à «مكحم ءانب قفو اهِّترُيو ءاهعمجي «دحاولا

 نّكمي ؛ اف اوس اهقوسيو «ضرغلا يف ةسناجتملا ثيداحألا هيف عمجي EN A ىوتسملا

 ge نانعلا هيف كرتيف ؛ثلاقلا ىوتسملا UF . ىَرْغْص ةّيصّصَق تادحو اهرابتعا نم

 رداصم ال يتلا وأ « ليئارسإ ينب نع وأ «بّرَعلا نع ةلوقنملا تاياورلا درسيف «فيلأتلاو

 .اهل ةحضاو

 :جهنملا يف 3

 :ظحالي يمالسإلا يبرعلا ينيذلا باطخلاب ةّمتهملا ةثيدحلا تاسارّدلا يف رظاّنلا نإ

 ءاهتاذ ىلع اهقالغناو «صاخلا اهلاع يف اهراصحناو ءاهريغ نع ةسارد لك لالقتسا 1

 نم ةغبص اهيلع يفضيل اذهك ًائيش 6 . ىرخألل ًالصاوت موقت ةت كلت الو «كلت لسكن هذه الف

LÉاباطخ ينيذلا باطخلا نم لعجيو «تاتبنالاو  CREهصقني  deبيكر تلاو  . 

 ÉY تايرظتلا à ٌدزرحأ امل ةلغتسملاو ةّدجلاو ةثادحلاب ,af ةدئارلا تاساردلا ءاقب-2

 نود SN تاّيلاكشإلا ةراشإو مئادلا لؤاسقلا ىوتسُ دنع روطت نم RLY مولا يفو

ANتايلاكشإلا كلت لحو ؛تالؤاستلا كلت نع ةباجإلل ينيدلا باطخ ا راوغأ ربس ىلإ . 

Biyملاعلا ينيدلا ريكفتلاو قطنملاو ةفسلفلاب ةقالع ىلع تاسارّدلا هذه تناك » EGنم تثرو  

 Jeu يف اهلوادت تلعج «ضوُمْلاو CN نم ةغبص اهيلع ىفضأ ام p il كلت

 372 ,371ص ص Ig ءريسفتلا ؛ريثك نبا (1)

 :ui :يريجلا دباع دَّمَحُمو نوكرأ دَّمَحُم لامعأ ىلإ الشم رظناف ٠ يقل الو i ار يس ريت ةريثكالامعأ )2(

 .اهيلإ ةراشإلا وأ ؛ىرخألا نم ةدافإلا اهادحإ لواحُت الو ءاهنيي طبري ءيش ال ؛ كلذ عمو « ةهباشتُم لئاسم يف ثحبت

UT؛ديز وبأ دماح رصن لامعأ  eoمدع مغر  Leاهسفنل ينبت نأ ينو سكس وأكنألا ةسردملا لاونم ىلع اهجسنو  

 . لاجلا كلذ يف قبّسلا اهل نأ ةدقتعم ةقباس براجت ىلع ءانبلا لواحُت الو ءامهلامعأ نع ًاديعب ءاهب اصاخ ًاراسم
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 ةيبرعلا تامجرتلا نم ًاقالطنا اهتبراقم تلعجو «لئامُم يفرعم داز هل ناك ْنَم ىلع YY «ًابعص

 نم ريثكب  اهباحصأ دوهج ىلع ۔ تامجرتلا كلت ءافيإ مدعل ءاهتلمُج يف ةئطاخ ةبراقم
 . "”تاسارّدلا كلت يف فراعملا

 AL لوسرلا دهع OU ىلوألا هتايلجت يف  يمالسإلا يِبرعلا A باطخلا ءاقب-3
 ثيدحلاو D, AU ًاقالطنا Leo ةرتفلا كلت ةسارد الف .لوهجملاك وأ ًالوهجم  نيدشارلا

 ةّيمهأ لك نم ةرتفلا كلت وخ يف داقتعالا الو « PO اهنع فشكت نأ تعاطتسا ريسمّتلاو

 'يفيلخلا دهعلا' ةرتف ديلو  ثيدحلاو OAN : نييساسألا ds يف ىّتح  ينيّدلا باطخلا رابتعاب
 وأ ؛ةّيركفلا هداعبأ فشكت وأ «باطخلا كلذل ًالعف ْعرُْتْنأ تعاطتسا «يساّبعلاو يومألا

LÉلالخ نم كلذب ماملإلا ةّيناكمإ يف داقتعالا إو  ENضاقنأ ىلع  ةفّللا يف  
 ءنآرقلا 45 يف تاساردلا هذه اهدمتعت يتلا ةّيبَرَعلا مجاعملاف . ةدئافلا دودحم  ةّيناملألا ةسردملا

 ناميإلا ريثأت ببسب فيرحت نم ريسفتلا باش امم تملس EY كلذ ىلإ ةديحولا ليبّسلا اهربتعتو

 املثم  اهلخدو « ينآرقلا a نع Ces LE تارتف يف MS مت «ةفلتخملا بهاذملاو هيف
 . مات اعوضخ ةيفاقتلا E اهلثم تعضخو «ٌريثك عضو  موُلُعلا نم اهريغ لخد

 تاساردل ئدص يمالسإلا EAN SUN لقحلاب SOUL تاسارّدلا نم ريثك مايق -4

 .ٌريغ سيل اهل ةطيسب ةاكاحُم اهباصتناو ءاهبلغأ يف ةّيبرغ « ةفلتخُم ةيفاقث لوح يف ىرخأ
 ةيبرعلا ةفاققلا يف ينيدلا باطخلا ليمحت ىلإ نيرخآلا دنع E ام لاونم ىلع puit اذه ىّدأ دقو

 نم مهمامأ ou امو «ةأرُج نم هب مهتم امو « ةّيرث ةدام نم نيثحابلل E Áy ام مغر  نوكرأ دَّمَحُم لامعا نإ( 9
 . ةظحالملا هذهل ةعضاخ ىقبت  باوبأ
 . ماعلا يمالسإلا خيراتلا :نسح ميهاربإ ىلع ؛مالسإلا رجف ؛نيمأ دمحأ :ًالثم رظنا (2)

 « يمالسإلا SOA ينبدلا باطخملا ةسارد لاجم يف ةفاضإ RS يذلا « يباشلا نيلكاج باتك بابلا اذه يف لخديو )3(

 ىلع CE dy داكي يذلا دامتعالاف .باطخلا كلذ جوو ىلإ Gy هجاهنم لوح تالؤاسّتلا نم ًاريثك حرطي هّكلو

 -837 /223) ديرد نبال قاقتشالاو ؛ةّصاخ (1311 /711 1233 /630( روظنم نبال ٍبّرَعلا ناسل لالخ نم «ةئّللا
 al ىلع ةريخألا هذه نال «ًاروهظ ةخّللا بكل قباسلا ينآرقلا لاب ةطاحإلا ةمالس نم ضي ال ءانايحأ (933 1
 اهل ةقباس ةّيركف ةموظنم نع ربع ال دقو EME» اهتييب S ةروطنم ةيعامتجا ةرهاظ ةغألاو ad روم أ جلاعت

ofضعب ىلع ناعم ءافضإو « طرمملا ريرقتلا يف قايسنالا ىلإ اذه ىّدأ دقو .ريغ سيل اهل ىدص  طقف موقت لب »  

àكلذ ىلع فقت باتكلا رظناو . اهتثيي يف هل تعض ام  ةرورتطلاب_ سكعت ال :(الثم 'رتبألا" ."تيبلا)  : 
J. Chabbi, Le seigneur des tribus, l'Islam de Mahomet. 
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 ةّصاخ ًاحضاو كلذ ادب دقو . هنع حصمي مل ام هليوقتو « هباعيتسا ىلع هل ةقاط ال ام ةّيمالسإلا
 ةّييَرَعلا ةفاقّثلا هٌتزرفأ ام نيب ةنراقْلا تاسارّدلا يفو :ثيملاب تاسارّدلا هذه مامتها يف

 “ىرخأ تاقاقث Eye امو «لاجلا اذه يف ةّيمالسإلا

 ةّيدودحم_ ىرخأ فاقت لو مح يف تاسارتلا لالخ نمو ءائيشف ءًائيش-حضُنا دقل 5
 باطخلا تامالع كفل ةّيئايميّسلا ةّصاخو «ةثيدحلا تاّيرظَنلا ىلع ce ام ًاريثك يتلا «لامآلا

 ةغالبلا ىلإو dy ةفسلفلا ىلإ ديدج نم عوُجرلا ىلإ كلذ ىّنأ دقو .هزوُمرو ينيدلا
 ىلع ةقلغنم لبق نم تدب اهَّنأ مغر P ort- Royal لاور روب pole ىلإو « ةّيلامجلا يف اهباطخو

 يعولا ىلإ ىرخألا تاسارّدلا يف عضولا اذه si h . ةثيدحلا فراعملا ةجاحب يفت Y ءاهسفن

 LA لازتال ةيمالسإلا LAN تاسارذلا نأ ىرن « ةئيدحلاب ةموسوملا جهانملا ةعجارم ةرورضب

 . ينيدلا باطخ ا مُهَك ىلإ ةدوشنملا EN ادب ةيضام تاّيرشع يف ناك يذلا clef صيصبب

OA لقحلا A باطلا ملاعم سلط ىلإ ليبس ةموهوم Barn BLES 

 يمالسإلا .  bhsينيذلا باطخلا ءاوتحا ىدص عيجرت دنع ءاقبلا  ANرصانعلا لك يمالسإلا

 باطخلل ةئوكملا  Aيف  es NEAةرورضو ؛ هتاذب هئافتكاب لوقلا كلذكو

 نم صالخ الو . هراقفإ ىلإ ليبس ءهريسفت انئش ام ريسفتل هدحو هيلإ ةدوعلا  daةنمزملا

  VIلظ يف  ENسرد عضوم  ةثيدحو ةميدق  جهانملا عضوو «ديدشلا  anhsىلإ ًايعس

 ىلإ وبصيو ؛ ةّيملعلاب مسي باطخ نايتإ  Aلوصأ نيب  aiيف  ÉGI UEةيمالسإلا
  esيف ينيدلا باطخلا عاونأ نم هريغ عم اهيف كرتشب  JEىرخأ ةّيفاقث .

 وه لب «هدحو جيسن وه الو LE اباطخ سيل يمالسإلا يِبّرَعلا ينيذلا باطخلا نإ
 ىلع : مهسنج ريغ نم ساّلاب ةقالع ىلع  مهريغ لثم  اهلهأ ناك ةئيب يف روطتو Les باطخ

 كاذ ةساردل AY ناكف .ناك يذلا نمّرلاب ةقالع ىلع ءريبكلا عساّشلا ءاضفلاب ةقالع

 وأ تناك ÉL « ةفلتخُلا اهرصانعب ةطاحإلا ةلواحمو ؛ناك اهيف يتلا هتئيب ةسارد نم باطخل ا

 ثحبت ةريثك te دجن امك . كلذ ىلع ًادهاش موقت polll AN ركفلا ةَلجم يف ةروشنملا تالاقملا نم ًاريثك نإ ( 1(
 «شاّمخلا ىولسو ناردب ميهاربإ : Se رظنا «ةاكاحملاو حطسلا ىوتسُم دنع اهنم ,it ءةروطس ألا يف اهلك

 «ليلخ دمحأ ليلخ + ةّيلهاجلا يف بّرعلا دنع ةروطسألا «نسح جاحلا نيسُح ؛ :a : ةيبرعلا ةّيلقعلا يف تاسارد

 .ةروطسألاو قلا ةمحلمو مالسإلا «وعيبرلا يلع يكرُت ؛يبَرَعلا ركفلا يف ةروطسألا نومضم
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 ًاقالطنا ءانب وهف ءاهل ىدص نكي مل نإ ينيّدلا باطخلاف . ةّيداصتقا ىّتحو ةيقالخأ وأ ةّيعامتجا

 ةلخادتلا ءهل ةرواجملا «ينيّدلا باطخلاب ةَّفاحلا تاباطخلا ىلإ ةدوعلا نم كلذك GY .اهنم

 رصانع يف Hs ةلحّرلاو ةغللاب ملعلاو يفسلفلا باطن او يبدألا باطخلا لثم filet» هعم
 ةسارد ينيدلا باطخلا انتسارد نوكت LE EL siy دقتعُم او ةعيبطلا

 . هنم لايخملا بيصن نعو ءهيف ريكفتلا سسأ نع ةحصفم ةلماش
 رادم يف ًارئاد يمالسإلا A ينيدلا باطخلا لظي نأ - ىرخأ ةيحان نم بجي الو

 . ىرخأ ÉE UE يف Ép تاباطخ نم هريغ نع لزعمب ءاهدحو ةّيعامتجالاو Gt هيب

 .RÉ رقتفت ال ÉS «ملعو نف ىلإ رقتفت دقو «بدأو ةلاع ةفاقث ىلإ رقتفت دق بوحشلا نإ
 . ةّيوق JLA اذه يف اهنيب طباوّرلا تناك «كّرتشملا اهرصنع نيدلا ناك اذإف . سوُّْطو نيد ىلإ

 هريغ نيبو هنيب طّبرلا ىلإ يمالسإلا يِبَرَعلا ينيدلا باطخلا يف رظنت نحنو  انيعس كلذل
 . rail نطاومو Ja نطاوم ىلع فوول

 لب cat ملاع ءانب ىلإ انيعس الو «يوفع ضارتفا نم ثحبلا اذه يف قلطنن ملو
 حضتت Uou oO لواحُت يتلا « ةّيرحنملا ةداجل ا تاسارتدلل ًادادتما انلمع نوكي نأ انلواح

 ناينب ديبشت يف هتاماهاسإ فشكنتو « ةّيساسألا هرصانع ىّلجتتو à ينيدلا باطخلا ملاعم هيف

 ةطبترم لامعألا هذه نم انتدافإ نوكت D انلواح دقو . ةّيمالسإلا LCA ةّيركفلا ةموظنملا
Lienءءايعإلا ثحبلا بيصُي ال ىّكح «ءانغإلاو ةفاضإلا ىلع انتردُق ىدمب ةقطان ءاهل  

 . دومجلا هيرتعي الو

 ملاعلا  ائيشف ايش  فشتكيف «ئراقلا هيف أرقي احوتفم bS ثحبلا اذه لّكشت ْذِإو

 ”بيرغلا"رصانعو "بيجملا رصانعب طيحيو «ريسفتلا هيلع تاب يذلا :"بيرغلاو بيجعلا"
 ةديعبلا فادهألا نم ديفيو Ea ءًارتس ناك ام ىلع فقيو Ca» ءًاتاتش تناك يتلا
 نماّنم هباصأ ام مغر ظفاحف Gaata ًاثحب  هلصأ يف ناك لمعلا اذه نأ ىلإ ريشُت ءاّنبرق يتلا

 Deal ءثحبلا ةعاس هبحاص نع banaka لظو :ليوطلا لّوألا هسّمَت ىلع حيقنت
(US ةيعماجلا ثوحبلا 

 رهش نم رشع سماخلا يف هانشقانو « يفرششلا ديلا دبع ذاتسألا فارشإي هاتزجنأ «ةلودلا اروتكد ةداهش لينل ثحب ( 1)

 مهاس ْنَم لكلف .دومص يدامح ذاتسألا اهسأرت « ةذتاسألا نم ةنجج مامأ سوت /ةيونب بادآلا يكب à 2001 ةنس يام

 .ءانثلاو ركشلا ليزج هيلع وه ام ىلع لمعلا اذه زاربإ يف
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 يناثلا بابلا

 ةقيلخلاو ءدبلا باي



 نیم ندب روطسم à / نآرقلا اذه 1

i 5 Ca 



 :لوألا لصفلا

 ءامسلاو ضرألا G يف

 وأ
 كلذ دعب هيلاعأ مث ؛ هلفاسأ ةرامعب أدبي ءانبلا نأ يف

 :ءامسلاو ضرألا GLS :ءاضفلا 1

 ةّصق نع ثيدحلاب حمست ال  نآرقلا يف تءاج امك قلا ةّيلمعل ةوكملا رصانعلا نإ

 ىلع ًالاد ًالعف يأ CR قلا رابتعاب حمست اهّنكلو AB روطت ىلإ اهراقتفال ؛قْلَخلل

 ام ىلإ ةراشالاب a ىفتكاف «لعافلا ةردُقو لعفلا كلذ ةّيمهأ زاربإ ريغ هل ةياغ ال «لعاف
 ريغ ىلإ جاتحاو  دوُجولا ةلاح ىلإ مدعلا ةلاح نم - ىرخأ ىلإ ةلاح نم لاقتنالا يلمع درب

a) نع حاصفإلل هلعاف FO agاهل ةفصاولا وأ قل ا ةّيلمع ىلع ةّلاَدلا تايآلا مب  

 he «ءانبلا ةمكحُم GEI ةّصق KG نكي مل Lan bi ىلع فوقولا نم نكمُي à ””اراصتخا
 تايآ تءاجف ؛ عقاولا يف GAL خيسرت ناك لب ؛ًالوقعم ًاسناجتم ًاييترت رصانعلا

 هل ةفيظو ال يذلا «رابخإلا طخ casi « ةياورلا نع تداح ban اهضعب ES تاقرفتم
 : يف رصانعلا هذه CE دقو . لعفلا زّيح ىلإ ةّيلمعلا رصانع جارخإ ريغ

Événement 2424 (1)لعاف لعف وهف «ةلالّدلا ملع يف ةعومضوملا دودحلل انه عضخي  » ÉSىلإ هكاردإل جاتحي  
 :رظنا «ةّيئاوزلا ةّيصختشلا وأ رسما وأ ص اقلاك هريغ لعاف

A. J. Greimas & J. Courtés, Sémiotique: Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. article: 
Événement. 

 3 /1ةدعّرلا ؛7 /11دوه ؛ 190 /3نارمع لآ 429 /2ةرقبلا : ضرألاو تاوامسلا َقْلَخِب ةصانلا تايآلا انه يهو )2(
 HO /31نامقُت ؛ 19 /29توبكنعلا ؛5 /22جحلا 831.30 /21ءايبنألا 79-81 167.68 :4/16-14لحتتلا ؛5
 ؛4/57ديدحلا ؛49 /54رمقلا ؛38 /50ق ؛3 /46فاقحألا ؛9-12 /41 تصف ؛57 /40رفاغ ؛27 /35رطاف
 . 6 /78أبلا ؛12 /65قالطلا
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 قفو Eais P I تاوامّسلا GE اهقرغتسا ماي É يف لمجأ يذلا نمّلا -1

 Jy Pan ضرألا lé قرغتساف «يداعلا نمّرلا ريسل عضخي ال صاخ أدبم

 no قْلَخو à PA ةعبرأ اهيلع ام

 LG نوكي dl بجي ام ةياغ ىلإ ءاهتنالا نع ae keas ًايئيم ًازمر ءاج يذلا ددعلا -2

 : "عبس نينطزألاو à "عبس تاوامسلا تناكق

 ءامّسلا ةنيز بكاوكلا تناكف pL هلامج قلما ىلع تفضأ يتلا تامّسنْلا-3

GE ins, Piيف ةياغ ًامكحُم  uses, PAU 

 . "كرش لك نم سفتلا ريهطتو رابتعالا كلذ
 رظتفت ةديدع ةلئسأ ىقبت «حرشلا ىلإ هزواجنت ال رارقإلا ىوتسُم دنع تامولعملا هذه فقت ذإو

 ةعيبط نم ISLA نمز ةعيبط نموه 1 Ge يف قرغتسملا نمّزلادح وه امف : ةبوجأ ىلإ

 قل ناموي يهو ًاليصفت aies lé يهو ةلمج قلل ا دم نيب قيفوتلا نكمُي فيكو ؟ىرخأ

 ؟قلخلل ةراتخُلا ماّيألا يه امو ؟ضرألا ىلع ام قل ماي ةعبرأو GE نامويو ضرألا

 ؟قل ا يف ةلمعتسملا ةداملا يه امو SGI لبق ناك اذامو ؟قلح ا ةّيلمع يف عملا بيترتلا وه امو

SSLىلإ ردابتت يتلا ةلئسألا نم كلذ ريغو  AINًالامتحا وأ ةرورض . 

 برتضلا ىلإ عّلطتْلا ليلغ يفشي الو «لئاّسلا ةلئسأ نع ةبوجأ مدعي ال ألا a مادامو
 A5 ؛هّلحم لاح LE «هب ةّقاح تماق هريغ يناوث اصوصُن ناف « ةياكحلا تابايغ يف

 ق يف دجن نيح يف pl ةكس يف متت ضرألاو تاوامسلا GE يلمع دجن ثيح + 4 /57 ديدحلا ؛7/11 دوه (1)
à 38/50مايآ ةّنس يف امهنيب امو ضرألاو تاوامّسلا قلك ةلماش ةّيلمعلا حبصُتف «ديدج رصنع ةفاضإ  . 

 9 /41تلصُت (2)
 10/41 Lab ؛3 /13 دعرلا (3)

 .12/41تلّصُم (4)

 . 12 /78 ألا ؛3 /67 كلملا ؛12 /65 قالطلا ؛ 12/41 cLa +29 /2 ةرقبلا (5)

 . 12/65 قالطلا (6)

 .12/41تللمُف (7)

 .8/46 فاقحألا ؛ 44 /29 توبكنعلا (8)

 49 /54 رمقلا (9)

 .57 /40 رفاغ 167.66 /16 لحّتلا 14/13 دعّرلا +190 /3 نارمع لآ(10)
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 Le رصانعلا نيب y «مهبأ ثيح حصفُتو «تكس ثيح مّلكتتف ءريسفتلاو حرشلا ءارو

 اهاوتحا يتلا GE ةّيلمع بلقنتو «بسحو ًاراطإ ينآرقلا ص نلا حبصيف «براضتو ضقانت

 Lai لاجم يف pl ليس اهل روي اب تطيحأ «قلَخلل ةّصق
 نم نونا لك يف ةرضاح يه لب «يناوثلا ص وُصُنلا هذه ON نم نف ركتحي ملو

 ءاهريغو ؛لّحنو لّلمو «ثيدحو «هقفو ءريسفتو «ءايبنألاو ءدبلل صّصَقو «بدأو « خيرات

 يتلا «صوُصُنلا هذه لغم ىلإ ةفاقثلا ةجاح ىلع ةحضاو ةلالد do. Éi اهدوُج ول  يهو

 sb دنع فقي لقعلا نأ ىلإ ارظنو .روُمألا لوصأ ةفرعم ىلإ ناسنإلا يف ةحماج ةبغر يبلت
 هزواجتت لب «لقعلا dll اهئانب يف بيجتست ال صوُصُتلا هذه OB ءاهزواجتي ال «كاردإلا

 . اهلوطي نأ لقعلا عيطتسي ال قافآ يف قيلحتلا ىلع هتردُق هصئاصخ نم يذلا « لايخملا ىلإ

 SN LUN رظنا . تافاقثلا يوتست هيف لب «ىرخأ نع ةفاقث رمألا اذه يف فلتخت الو

 ءدبلاب ماطصت يهو  تجاتحا دق ةرادج نع لقعلا ةفاقث تدع اهّنأ مغر  اهارت الأ ءالثم

 ةفسالفلا دنع كلذ ىَلجت دقو . .لاقعلا ملاع ريغ ملاع ىلإ يلا ثيم لالغتسا ىلإ - حورلاو
 ؛ثيملا لاجم Ar ىرخأ تالاجم يف مهدنع Li حوضو مغر- اودبأف « مهسفنأ

 ءارعشلا درطو ءضقادّتلا ىلع هئانبنال ثيملا هتّيروُهمُج نم ءازجأ يف ضفر يذلا نوطالفأف
 قلَخو ؛ةهلآلا يف رظتلا ةعاس دايقلا ملسأ  ةاكاحملل ًاردصمو ًاعجرم هيلع مهدامتعال ؛اهنم

 رخآ يف ىهتنا دقو .رمألا يف عطاق ليلد نايتإ نع لقعلا زجع نلعأو edi ىلإ حورلاو ملاعلا
 اذإ ثيملا يف ناسنإلا صالخ OL لوقلا ىلإ -ناهربلا ىلإ رقتفاو « ةليحلا el دقو  ةيروهمجلا

 هيلع ظفاحف OT يط بهذي مل ثيملا ىأر ذإ ديدشلا هرورس نع ربعو «ناميإلا هاوتحا ام

 نع باتكلا ةيادب يف - رّبعف ءاقيزيفاتيملا يف هاطخ يده ىلع سيلاطوطسرأ راس دقو .ناسنإلا

 هيجوت نم ىودج ال ْذِإ ؛ثيملا لامهإو «ناهربلا دمتعي aY ؛هدحو ركفلاب مامتهالا ةرورض

 يهلإ هرهوج الحلا يئانث ثيلا نأ امعاز هيف ىهتنا هّنكلو دج سرد هسردو «هيلإ ةيانعلا

 نم ًالاثم ال اع هيلع اوفضأ نيذلا صقلاو JEN باحصأ لمع نم جرهيو ةنيز هضَّرَعو «لصألا

 ودبي ىح «'بيرغلاو بيجعلا' بناجلا اذه نم ثيملا صيلخت ىلإ اعدو ؛"بيرغلاو بيجعلا'
 “هلإلا حور نم ةّيهام قاربلا عصاتلا هلصأو «قاربلا عصاتلا هلصأ نايعلل

(D Platon, La République, p. 386 (X/621b - 621d); Aristote. Métaphysique, IL. 10005 11 - 20, 
1074b; J. P. Vernant, Mythe et société en Grèce ancienne, p-p. 196-217. 
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 ةياهن يف ثيملا سيل أ!؟"بيرغلاو بيجعلا" هبناج نم ثيملا صيلخت ْنكمُيو أ ؛ كلو
 اذهب نمؤُي  ءافخلا يف ناك هسفن سيلاطوطسرأ نإ !؟"بيرغلاو بيجعلا" بناجلا اذه. رمألا

 زكرمّتلل ثيملا مامأ ةصرُقلا اهيف حاتأ هارت ال أ ءرعّشلا نف ةصاخو ؛رثكلا هتاملوم رظنا .رمألا

 يتلا ةنيدملا ىلإ مهداعأو cel ارعشلا ىلإ رابتعالا در ْذِإ سيلاطوط سراف !؟ةملاعلا ةفاقّثلا يف

 عم اهدتاف يتلا « ةّينانوُيلا ةفاقثلا يف هخّسرو «ةّيعرش ثيملا بسكأ دق  نوطالفأ اهنم مهدرط

 . هنم صالخلا Le  نوطالفأ

 مهنم دحاولا ناك . ايوق اهبش pa امب ةهيبش صَصَقلاب نيملسُلا ءاملُعلا ةقالع تناك دقو

 بيجع' نم هلاط امو ءصّصَق نم هباش ام ضفر اذإ الإ « ملعل EN هدنع ميقتسي ال

 نع وأ «يعو نع BËN- ىسني هيف ضاخو «ملعلا كلذ سرام اذإ ناك ÉS ."بيرغو

 همن نّيزيو «لوزي ال اخ سار ًاملع نيح I اهيف نعط يتلا gaahi كلت دمتعيو  يعو ريغ

LRءاملعل ًالاثم رمألا اذه يف ريثك نبا ناك دقو ."بيرغو بيجع“ نم صّصَقلا يف ءاج  

 رابخألاو صّصَقلا نم لوقنملا يف يرحَتلا ةرورض ىلع هريسفت ةمّدقم يف GT «نيملسملا

 تحبصأ ىّتح هيف قلا باب جلو DL هّنكلو à Polar M ركذت نأ بجي ال يتلا ةّيليئارسإلا

 .لاقو مّدق ام يف هل دضع ريخ رابخألاو صّصَقلا كلت

 «ةطّسوتم وأ ةريغص Laos تادحو ريثك نبا ريسفت يف GI ةّصق تءاج دقو

 ىلإ مهاّدعتت ال ؛ةباحّصلا ىلع اهفقوي ءرابخأ لكش يف اهدروي ؛ ”كانهو انه ترشتنا

 ثيدحلا دري هارتف ءًاديدش ٌدحلا كلذ دنع اهب فوُقولا ىلع ريثك نبا صرح رهظيو .لوسرلا

Dhsةاورلا ىلع هبتشا ام" باب يف هفتصيو ؛حاحّصلا بئارغ نم هربتعيو ءًاعوفرم ناك » 

 عم رمألا اذه لثم لعف دقو o È سيل يباحّصلا ىلع فوقوم وهو « ًاعوفرم هولعجف

 . 4ص ء1ج ءريسفتلا ءريثك نبا (1)

 ص ؛2ج +414 165, ص «1ج :يليامك قلا ىلع Di تايآلا هريسفت نم ًاقالطنا اهانرصح دقو (2)

 1156 494 86ص ص dg ؛440 530 1426 ‹400 1394 ,200 ‹172ص ص «3ج ؛542 1480 :418ص

 ام ًاريثك وهو « ضرغلا يف صل ةيادب ىلإ ليحُي niet مفر نأ ىلإ ريشُتو . 462 458 4385 .305 1269 »230
 . اهدعب تاحفص ىلإ دب
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 رصانع بيترتب هربخأو هديب ذخأ لوسرلا نأ هيف ركذي «ةريرُه يبأ نع يورملا ثيدحلا

colماّيَأ ىلع اهعيزوتو  en 

 بيجتسي ال هنوك ىلإ ًاساسأ عجار هل ريثك نبا ضْفَر نأ ظحالُي ثيدحلا اذه يف رظاتلاو

 يف ببّسلا اذه نع ريثك نبا تكس ذإو . قلا لوح تامولعم نم EEN EN يف خسر امل

 سيل هلأ كلذ نمف «ةديدش ةبارغ هن يف نأ ربتعاو «ةياهّلاو ةيادبلا يف LB «هريسفت

 FO فالخ اذهو ؛ماّيأ ةعبس يف اهيف امو ءضرألا STE هيفو «تاوامّسلا g ركذ هيف

 Pots نم نْيَموي يف تاوامّسلا AE مث «ماّيأ ةعبرأ يف HE ضرألا ّنأل

 متست «ديحي الو cage جرخي ال « ةخسار Léa ريثك نبا دنع قلا ةصق

 عوفرملا ريغ «ميدقلا لوقنملا نمو « بيترتلاو قرغتسملا نمّرلا صوّصُخ يف نآرقلا نم اهرصانع
 ًاعباط اهيلع SE « ضقتلا لبقي ال ابيترت af سّسألا هذهو . كلذ ادع اميف «لوسّرلا ىلإ
 نأ هنأش نم ءرخآ بيترتب هلادبتسا وأ «بيترّتلا كلذ a يف ريكفتلا دّرَجَم إو .ًاسّدقم

 «هرسأب ملاعلا ماظن رايهنا يف بّبستي Ola ءاهتسادق روُمألا دقي bly «هّلك ءانبلا ضّوقي

 , ©داسفلل ةضرع هلعجيو

 روُمُأ نم Lan هتوتحا ام مغر Vpn ماظنل ريثك نبا دنع رصانعلا بيترت عضخ دقو
 -GA لاوقألا نم هريغ ىلع des EN لبق ضرألا قلَخب لوقلا راتخا ْذإ وهف . ةيثيم
 هيلاعأ مث « هلفاسأ ةرامعب أدبي نأ ءانبلا نأش "نال لب «عابّا درم الو ءًاطابتعا نكي مل هرايتخا

KCI)يديب هللا لوسر ذخأ : لاق ةريره يبأ نع [ .. » GE : JUSتبّسلا موي » HGموي اهيف  

 موي باول هيف ثيو « ءاعبرألا موي رولا اخو «ءاثالقل موي SUGE نيالا موي اهيف رجلا لو ؛دحألا

 اذهو .ليللا ىلإ رصعلا نيب اميف à «ةعمجلا تاعاس نم ةعاس رخآ يف à ةعمجلا موي رصعلا دعب مدآ GE «سيمخلا

 «رابحألا بعك مالك نم هعمس Lin WEN [ . . ](875 /261 821 /206) ملسُم حيحص بئارغ نم ثيدحلا
 2444 ص «3ج :كلذك رظناو .66ص ء1ج «ريسفتلا ءريثك نبا « ًاعوفرم هولعجف ؛ةاورلا ضعب ىلع هبتشا امّنإَو
 . 96ص ؛4ج

 . 18ص ء1ج « 1م «ةياهتلاو ةيادبلا «ريثك نبا (2)

 ءاهتسادق تدقق اهعضاوم ترّيُع اذإف « سدا اهعباط اهيلع يفضي ام اذهو «ريغتت ال يتلا اهعضاومبروُمألا نإ (3)

 ,Claude Lévi - Strauss, La pensée sauvage ص.17. : رظنا o pale» ملاعلا ماظن راهناو
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 قل ا ةّيلمع حبصُتف « عقاولا اهرّيسُي «ةلوقعم ةغبص لايخملا روُمُأ ىلع يفضي eu دعب
 . سوململا عقاولا ملاع ىلإ ةراشإلا ملاع نم NN لقتنتو « يرشبلا ءانبلا سنج نم ةّيهلإلا

 يتلا «ةّصقلا رصانع ةأطو تحت عزعزتي ىح هيف دقتعن نإ ام لوقعملا ىحنملا اذه كلو

 ملا وحنيو ea ىرعتف . لقع هملعب طيح ال يذلا « قلاخلا ةردُش تابثإ ىلإ يمرت
 ءامّسلا نوكت نأ يضتقي ةردّقلا لامك اذإف : قباّسلا لوقعملا ىحنملل افلاخُم ًابيجع ىّحنم

 تونلاو «شرعلاب نْيَرطلا Ge توُح رهظ ىلع ضرألا نوكت أو ء دمع نود ةعوفرم
 ةرخصلاو ؛:ةرخص ىلع ْكَلَمْلا ab» رهظ ىلع ةافصلاو «ةافص رهظ ىلع ءاملاو cell يف
 . *حيرلا يف

 ىلع  كاردإلاو لقعلا ملاع يف UE تحت نم ضرألا دنست يتلا زئاكرلا هذه تناك اذإو
 ةردُق يهو .رييستلا ىلع هللا ةردُق ىلع بيجعلا da ملاع يف لدت USG «رارقلا مدع

 «هتاقولخمو قلاخلا نيب اهعضي ةّيدام طئاسو لالخ نم لب ءًادَرَجُم ًاكاردإ لايخملا اهكردُي ال

 لابجلاو ءهّيقرطب شرعلا ىلإ دودشم ضرألا هيلع يذلا توحلاف :اهيف مُكحتلا نم هنكميل
 رصانع اهلك يهو .ءامّسلا يف قوّرع تاذ ديق ال ىّسح اهيسرت ضرألا رهظ ىلع ةضبارلا

 ًالباقُم تعض يساورلا لابجلاف © AU عضو لالخ نم نزاوتلا لالحإ ad ةعضاخ
 نكلو . ةلمتحملا ضرألا ةگرَح فقوُي نأ هناش نم لوقعملا اهتابث OS ؛ ةداّيملا ضرألا زئاكرل

 لعجت ال iles Ge ودبت ال ىتح ببسب ثَدَح E LE نأ اهصئاصخ نم يتلا ةّصقلا
 ىلع اهلعجو «ضرألا هللا TE نإ ام :ًاعقاوو ةقيقح لب «ًالمتحُم ًارمأ ضرألا ةكرَح نم

 «لابجلا É رمألا بجوتساف ؛**”ضرألا تلزلزتف «برطضاف «توحلا E ىتح «توخحل ا
 ىوقأ «هسنج نم هل ٌداضم ةيصعم ىدبأ قولخم JÉ هجو يف موقي نأ ةمكحلا تضتقاو
 .دشأو هنم

 اهنأل ؛الّوأ ضرألا َقلَخ' :لوقي ثيح ؛94ص «4ج :كلذك رظناو .65ص ilg .ريسفتلا S نبا (1)

 SON هدعب مث «ساسألاب أديب dE لصألاو à ساسالاك

 481 ص «2ج ءريسفتلا ءريثك نبا « "لمكألا ga tds GEI قئأللا وه اذه نال )2(
 . 173ص «3ج ؛65ص « 1ج ءريسفتلا «ريثك نبا (3)

 .545ص cg ؛65ص ؛1ج ؛ريسفتلا «ريثك نبا (4)
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 :داسفلاو ماظتلا 2

 «ةّيلزأ ةّيئاث ىلع يوطنت ءاهناعزانتي ةر او رارقلا نيب يهو «ضرألل ةروّصلا هذه

takiةداّيملا زئاكرلاو تباوّقلا يساوّرلا يف انرفح ام اذإ اهملاعم حضّتت ءداسفلاو ماظتلا  . 

 :تباوثلا يساوّرلا -

 اهلوح يح ابف تلج لاخلا يف ةوظح نم اهم نرل يف يساورلاب لابجلا تمن

 SS يهف . Le“ ناعم نم T هب ES امو ٠؛ صّصَق نم

  "”اهدورو ةرثك ىلع هيف تناكف « ةقومرم ةناكمب OTAN يف تيظح دق pl ا نزاوتلا قلا
SRE NUE ARR 

 بتارملل اهلعج دقف ؛ تالا امأ st هللا ءاش ىتم فستتو Ay « ”اهعفانم تاقولخملا

 موقلا ةداسو فرّشلاو دجلا ىلع تّلدف «زوُمرلا ريخب اهابحو «”ةفيرشلا نكامألاو ةيلاعل

 . ”مّدقلا يف ةخسارلا ””ددعلا ةريثكلا ةّمألاَو ءاملعلاو

 143 /1!دوُم ؛171 (Ge 143 /7فارعألا ؛260 /2ةرقبلا :لبج :درمُلا ةغيص يف تارم 6 تدرو (1)
 431 /13دعرلا ؛42 /1ادوُه ؛74/7فارعألا :لابج : عملا ةغيص يف ةرم 33 تدروو .21/59 441

 ؛ 105 /20هط +90 /19مُيرَم ؛47 /18فهكلا ؛37 /17ءارسإلا ؛81 668 /16لحتلا ؛82 /15رجحلا +46 /14ميهاربإ

 ؟10 /34أبس ؛72 /33بازحألا ؛88 /27 LAN ؛149 /26ءارعّشلا ؛43 /24روُثلا ؛18 /22جحلا ؛79 /21ءاينألا
 LG) 14/73 PS ؛9 /70جراعم £ 14 /69ةَّقاحلا ؛5 /56ةمقاولا ؛ 10 /52روطلا +18 /38 ص ؛27 /35رطاف
 .5/101ةعراقلا ؛19 /88ةيشاغلا ؛3 /81ريوكتلا 132 /79تاعزاتلا +20 7/78 ؛10/77تالسرأا

 يثاب َنْحَبْس LA JTE ÉI p +79 /21ءاييألا « ١ «رتطلاو نخِبسم لاجل 56 E ترسو (2)

 Ji سلاو ضزألا ىف نَمَو oran ىف نم هَل us هلأ را رَت Sp ؛18 /38ص ٠ ,« ٍقارْشإلاَو

 18 /22جحلا AI موجو

 Je َنوُيِحْنَي اواو $ 4 ,Pi 4 اوي Lo ns ار اًروُصُق at نم Liat و (3)
ES82 /15رجحلا €4 ربما  LEیز نال  JGايب  )» GER68 . 

 Dh JT y áu jiz $ ؛143 /7فارعألا ؛ ges sias Ju 25 JE UE p :ةيلاتلا تايآلا الشم (4)
٠ US Gilesو 4105 /20هط  sn NUL Ne LA;14/6984 :4 ٌةَدِجَو  . 

 .196-197 ص ص «مالحألا ريسفت يف مالكلا بختنم « نيريس نبا (5)

 . لبج Be ءبّرَعلا ناسل ءروظنم نبا : يف يناعملا هذه رظنا (6)

had GE cs 122515 3 (7)184 /26ءارعشلا €  
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 صاّصقلاو ةاورلا بص يذلا de A ةسادقلا ماكر نم الخ دق ريثك نبا ريسفت نأ مغرو

 تانايدلا لعج يف دّدرتي مل هبحاص OP ء "فاق Le ىلع ةّصاخو JLH ىلع ةقوصتملاو

 تيب لبج ىلع Íh 4 o gi p هدنع حبصُتف « ةّيلبج BN UG نم قلطنت ثالّثلا
à pafمّلك يذلا «ءانيس لبج ىلع 4 نييس ٍروُطَو طو « مّيرَم نب ىسيع هنم هللا ثعب يذلا  

 ال وهو UE اهنم هللا لسرأ يتلا Ea ىلع on NT pe «نارمُع نب ىَسْوُم هيلع هللا
 هللا يلجتب تيظح يتلا ةثالتلا نكامألا هذهل رْكذ نم ةاروتلا رخآ يف ءاج اب كلذ ديكأت يف ددرتي

 نم قرشأو «نارمع نب ىّسْوُم هيلع هللا مّلك يذلا ينعي ؛ ءانيس روط نم هللا eLa : هيف
 ينعي «ناراف لابج نم نلعتساو «ىسيع هنم هللا ثعب يذلا e dt تيب لبج ينعي «ريعاس

 لب «ةاروتلاب داهشتسالاب ريثك نبا يضتكي الو KUA اهم هلل لسرأ يتلا É لابج

 يف دراولا بيترتلا اذإف .نآرقلا يف ءاج ام نيبو هنيب قيفوتلا ىلإ ًايعاس ءاهيف ele ام ىلع قلعي

 يدوجولا بيترتلا' ىلإ دوعي LE لابج مث «سدقا تيب لبج مث ؛ءانيس روط  ةاروثلا
 , Peak d es نارا يف دراولا بيتا اذإو COL يف مهبيترت بسحب

 مث ءهنم فرشألا مت $ «فرشألاب هللا مسقأ ؛اذهلو“ : : فرشلا يف جّردَتلل عضخي - نيمألا دلبلا

 هلاثمأو اذه نأ يدنعو' :فيضُي ِهّنإف ”ضرألاب طيحُي لبج اولاق املثم" ق نأ هريسفت يف تبي ريثك نبا نأ مغر (1)

 «4ج «ريسفتلا «ريثك نبا «"مهنيد رمأ يف سانلا ىلع هب نوسبلي (ليئارسإ ينب -) مهتقدانز ضعب قالتخا نم ههابشأو
 ةلماحلا ةروسلا يف دراولا ق نأ ىلإ بهذي يذلا يزارلاو يرشخمرلاو يربطلا دنع MEN انه سفن دجنو . 222ص

 مسا فاق نأ هنع لولا نإ لوقت سابع نبا نع لوقنم وه JO :حّضوُيو «ًقالطإ لبجلاب هل ةقالع ال مسالا كلذل
 هذه لباقمو .127ص 628 :14مع ءريبكلا ريسفتلا «يزآرلا الف كلذ هب عوضوللا TO « بج
 يفروكذم فاقو" :ةقيقحلا زمرو يسيئرلا ضرألا دنس وُ < LAS فاق نم لعجت ىرخأ ةروُص موقت ةروصلا

 «هترضخ نم ءامّسلا ةرضخ bhy ؛ءارضخ ةدجريز وهو : :اولاق «ضرألاب طيحملا لبجلا A ىلإ نورسُمملا بهذ ؛نآرشلا

 رگ فاق لبج قرع نماهلك لابا لومو : اولاق ءاهنم قرع فاق ليج Do ءهقوق يتلا ةرضن ا نم هلصأو : اولاق
 ال قئالخو ملاوع هءارو نأ مهضعب ب معزو « هيلع ةقبطم ءامسلا لب : ليقو «لجر ةماق رادقم ءامّسلا نيبو هنيب نأ مهضعب

 عطوه برذت سمانا ءاهمكح نمو ؛ةرخآلانمدودسم هارد أ عززت مهمو Je ڈال ای
 «فاق دام OU مجم ء(1229 /626) يومحلا توقاي ٠ ءزربلا ءامدثلا هيس ءضرألا نع اهل راسلا وهو «هنم

 وُهزربلاو ءزربلا هيس LÓN تناك ELA فاق -Ja توقا مالك نم مدقت ام .ws م ام

 رظنا e Lokàtoka اكولاكول يلا دنهلا لابج ةلسلسب ةقيثو ةقالع ىلع  هرودب وه يذلا « ءريهشلا يثيلا سرفلا ليج

JU EL 2, t. 4, article : Käf (M. Streck | A. Miquel |). : aلبج ةّصاخو «لايج اب ةيفوصلا ةقالع  

 Henry Corbin, Histoire de la : ىلا كلذكو »231ص »1ج ةّيكملا تاحوُتملا « LE نبا ىلإ ةدوعلا نكميف ؛ فاق
Philosophie islamique, p. 420. 
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 ثيح ؛ماجسنالا ةماقإو ءلاكشإلا لح أديملا اذه قفو  عاطتسا دقو ."امهنم فرشألاب

 Pass نآرقلا فلتخا

jsلابج يستكت  Éuلان يذلا فرشلا نم لجأو مظعأ ًافرش  ةحارص  لوقلا اذه يف  

 ًانأ وهو «ريثك نبا مالك يف هنع توكسملا ىلع فقن نأ ريسعلا نم سيل ÉG «لابجلا نم اهريغ
 هريغ نم لجأو فرشأ  لجألاو فرشألا لابجلا هذه يف تّلجت يتلا هللا ةملك هفصوب  مالسإلا

 لايخملا كّرحتل LL ًاراطإ - ريثك نبا دنع تاراشإلا هذه لثم تلكش دقو . تانايدلا نم

EANيعس وهو «نايدألا نم هريغ نع هنيد ريت هقوفت زاربإ ىلإ ىعسي ناك يذلا «يمالسإلا  
 « تاراشإلا هذه لثم ىلإ ضرعي مل ًالثم I . ىلوألا ةّيمالسإلا D يف ارثأ هل دجن ال

 ىلع اهضعب Jaks «لسسرلاو نكامألا نيب طبري ليوأت لك نم ًايلاخ ناك نیلا ةروُس هريسفتو

 LÄ لوقلا راتخيف ؛لّوألا اهاوتسُم دنع ظافلألاب فقي  بابلا اذه يف ناك لب « ضعب

 Past لهأ ةغّل ىلع نسحلا نينيس fs » EF يتلا ةهكافلا نوتيزلاو

 «هلابج ىلع ةسادقلا ءافضإ ىلإ يمالسإلا A لايخملا JS نم يعّسلا اذه نإ

 ىلع هتّمق لدت يذلا pt» هلبج بعش لكل ناك دقل . CBS يف هريظن هل ءاهليجبتو

 ,اهتيراقُم وأ ؛ةهلآلا فاصم ىلإ be ce يلاعتلا ىلإ لست زمريو «ةهلآلا دوج

 , "رمألا اذه يف تهباشتو « تانايّدللا تبراقتو ناميإلا اذه يف بوُعشلا توتساف

 سكعنت « ”اهيف ةرضاح يه اه .ءامّسلاب اهطبر ةعاس ًاقارشإو ًاقنور لابجلا دادزتو

 حبصُتو «ةايحو ةسادق بستكتف ءًاقارشإو ًاقنور اهلابج ىلع يفضتف ءضرألا ىلع اهتروص

 نبا نأ ظحالثو . كانه نم ةرقفلا يف ةدراولا تاداهشتسالاو « 529 528ص ص dd ءريسفّتلا «ريثك نبا :رظنا (1)
 يف حضاو كلذو «هريغ دنع هدجو أم وأ «ىوري ناك ام JE يفتكي لب « « ليجانألا وأ ةاروتلا ىلإ ةرشابم عجري ال ريثك

 «نيرسفملاو نيحرؤلاو نيملسملا etui دنع Lots رمألا اذه ناك دقو . ”نكامألا ذهل ركذ ةاروتلا رخآ يف اولاق “ :هلوق
 96 53 ص ص «يربَطلا ريسفت يف ةّيحيسملا «يفرّشلا ديجلا دبع :رظنا
 .643 631 ص ص 12م OTAN ليوأت يف نايبلا عماج ءيربطلا (2)
 :ًالثم رظنا (3)

Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 142 - 144; Mircea Eliade, Traité 
d'histoire des religions, pp. 92 -94 ; Dictionnaire des symboles, t.3 p.p.234 - 241, article: Montagne. 

LA 435 انَس SÉ AS op ipay ُءاَشَي نم cage 35 نم اف Je ن ۽ Kioa JR « )4( 

 42 ٠ رولا 24/ 43.
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 يلصأ re See“ حبصُتو à LI موي اهيو اهلاوزو اهقّلَخ يف يحل ا نئاكلاك

 PAU يف عّدوُم

 هجّنت ءًامصخو ًادض اهمامأ اهمايقب I ضرألا زئاكر نع GI ةّيلمع يف لابجلا رّيمتت

 . لفسأ ىلإ ضرألا د شت be ىرخألا موقت نيح يف IS عافترالاب زاتمتو «قوف ىلإ
 «ضرألا نامساقتي اهادح ناك «ةيدق LÉ قيمعلا ea نع لايخملا ربعي انه

 ةلاح ef لغسأ ىلإ اهدشتو تحت نم ضرألا دنست يتلا ةدالا زئاكرلاف . اهنابذاجتيو
 Mes ؛لابجلا É .رشلاو ةملّظلا ملاع يف اهلوُلُحو ؛ّبّرلاو ءامّسلا ملاع نع اهداعتبا

 نم اهنُكمُتو «ءامّسلا نم ًاروُت ضرألا ىلع يفضتف ءامهنيب لصولا ةزمه موقتو ءءامّسلا ىلإ
 اهتعفرو JLH اهنع تلصفنا ءاطعلاو ةبهلاو رولا رضرألا تدحج OD .ءاطعلاو ةبهلا

 هللا فيس تبلقناو eiea ÈN اهل رخو «ءاضفلا Ds EU سور قوف ةكئالملا

Litىلع  PEN 

 :ةداّيملا زئاكرلا 2

 اذإف .داسفلا ىلع ىرخألا رصانعلاو « ماظّتلا ىلع Éis لابجلا لعجي ثحب نم pi ام نإ

 شيوشتلل ةروص اهتكرح ببسب ةداّيلا ضرألا زئاكر تناك رارقلل ٌةروُص لابجلا تابث ناك
 yadi هناموح ىلإ ًارظن -زمريذإ ؛لاّعف رودب راطإلا اذه يف توُحْلا علطضيو . ىضوفلاو
 عنيتو .ماظتلا شيوشتو رارقلا مدع ىلإ act ناكلاب هئافتكا مدعو LAS هتغوارمو

 ضرألا لمحي هرهظ ىلع فقي يذلا روّقلاو توُحلا نيب ad دنع لايخملا يف ةروّصلا هذه

 .235ص :2ج ءريسفتلا ءريثك نبا (1)

Mircea Eliade, Le mythe de l'éternel retour, م. 18. : رظنا (2) 

 .250ص «2ج «ريسفتلا ءريثك نبا ؛171/7فارعألا )3(

 ماح ءيّشلا ىلع رثا طلا توحي /تاح”: كلذ نم «توُح ةدام AN نال ءروظنم نبا : يف يناعملا هذه رظنا (4)
 اذإ نالُق Es «ةغوارلا ةتواحُلا ؛ءيّشلا لوح شحولاو ءاملا لوح رئاطلا ناموح OU تولا ؛ هلوح

 . 'هطقتلي امو « همهتلي ام هيفكي ال ءمخّضلا كمسلا :ليقو «كمّسلا تولا ؛َكَغوار
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 تالا دده يف « ”بضغلاو ناجيهلاو بشولل روّقلاف .رثُكلا هنوُرق وأ ءهِنّبرق ىلع

 رارقتسالاو نمألاو

 لايخملا يف اهيلع ةيئاجلا ضرألا تناك ءداّيملا سنجلا كلذ نم زئاكرلا تناك اذإف

 هنأش el ىلع ثرحي TaY داك اهيلع ناسنإلا ناكو «"رارق اهل رقي ال اراد” يعامجلا

 وح ا نابت هنأش ,ناكلل يف Jis «رارمتساب كرحتيو «”مدآل رس يذلا رولا نأش

ibnنانشإلا عبطي  ALءاهيف وه يتلا رادلاك رارق اهل رقي ال هتايح لعجيو  

étروّنلاو تولا نم هسفنل رأثي ىَّتح «"رارقلاو ةحاّرلا راد“ « ىرخأألا رادلا ىلإ لقتني نإ ام » 

 3 دبك ةدايز ةّنجلا Jal هلكأي ماعط لّوأ' لعج هلوسر لوق ىلع هللا نال ؛ ”كاذو اذه نم لكأيف

ST] cplناك يذلا ءةّنجلا روث مهل  JSLاهفارطأ نم  . 

 نم مدقأ اهّلعل ءامهل ةّيباجيإ ةروُص اهيزاوُت توُحلاو EU ةمت ةاقلا ةروصلا هذه نكلو

 الح ىلإ اهافرط لبا قني AE ىلع موقي نوكلا يف ai JE OÙ لوقلاب حمست 5 «قرعأو ىلوألا

 يف ًابئاغ ءاهضعب يف ًارضاح رولا دجن نيح يف « قلاب ةّصاخلا صَصَقلا لك يف مئاذلا هروضخحب تولا زّيمتي (1)
 نطوم يف gaa نم اور اعيف ريثك نبا taya JS نم . دحاولا بتاكلا دنع i «رخآلا اهضعب

“eةعوضوم رولا بايغ ةلاح يف ضرألا حبصُتو . (65ص «1ج) رخآ نطوم يف هاور اميف هيايغو (401 ص  

 PE نيذلا EN مهال لودج ns a ديدع ةنيجع LES عمج دقو . توُلا رهظ ىلع ةرشابم

 يريمندلاو la )990 /380( D اعيمج مهدنع رضاح ce pH هنم ديفن ءاهرارقتساو ضرألا قْلَخ

 دمحم ؛(يبلعّتلاو يدوعسملا) مهنم pe رولا بيغي نيح يف :((940 /329) ينيلكلاو (956 /354) يدوعسملاو

 . 164ص «1ج ءاهتالالدو ةّيلهاجلا نع DEN ريطاسأ ةعوسوم ؛ ةنبجع
 هرئاف رافو هرئاث راث ؛بثو ًاروث هيلإ راث ؛ جاه روثتو ًاناروثو ًاروث ءيشلا راث“ :روث ةّدام «بّرَعلا ناسل ءروظنم نبا )2(
 . "نابضغلا رئاثلا ؛هبضغ glay بضغ اذإ

 Sp : هيف ىلاعت هللا لاق يذلا وهو «هنيبج نع قرعلا حسو « هيلع ثرحي ناكف ءرمحأ ًاروث مدآ ىلإ هللا طبهأ" (3)
 .230ص 1ج AFEN ناويحلا ةايح sga ؛ :ءاقش كلذ ناكف «[ 17 A J AES لآ نم رخ

 «راويو ةعلق ةلزنم يف مهن رادلا هذه لهأ رعشتسا تا حباس ناويح yas ضرألا هذه رارق هيلع ناك امل توما نإ )4(
 ؛لاوزلا راد نم ةحارلاب مهل راعشإ كلذ يف ناك « «هدبك اولكأف نجلا اولخدي نأ لبق مهل رح اذإف ءرارق رادب تسیلو

 LR نيذه دحأ نم نولخي ال ايلا لهأو «ثرحلا ةلآوهف ؛ PIE . ]رارقلا,راد ىلإ اوراص دق مهّنأو

eeنم مهتحارب راعشإ كلانه رولا رحن يفف « مهارخأل ثرحو  SASا بصن نم مههيفرتو €  DE 
 .229ص « 1ج « ىَرْبكلا ناويحلا ةايح ءيريمدلا
 .401ص «4ج ءريسفتلا «ريثك نبا (5)
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 الو e "اظفل هيف روكذم وُم الف O نم بئاغ وذل نأ مغرف . ماجسنالاو زاوا خوب
 نم كلذك بئاغ ضرألل ًادنس توحلا مايق نأ مغرو « ىنعم هيلع صوصنم ضرألا هلمح
 ريثك نبا ريسفت اهاوتحا يتلا ءاوس- EAA en UE اق اناا
 كرتي ال بانطإب صّصَقلاو jo y VS اهتلوانت يتلا وأ « ةرصتخم م هريغ ريسافتو

 ثيم دوُجٌوب يحوُي ام انمطترا هيف انشبن ام اذإ «ميدق ملاع ىلإ امهئامتنا يف EE ًالاجم

Lolدق ًارامث تنأ «ناصغأ ةراضح لك يف اهل تعنيأق «تعّرفتو «ةّصقلا هنم تقلطنا »  

 لكيه يف  لكشتت يهو  اهكارتشال ءةدحاو اهتاوث نكلو ءاهناولأ عّونتتو ءاهروُشُم فلتخت
 .دحاو يلوأ

EEرولا نأ ىلع. ةلوهسب . فقي ريطاسأ نم اهب فح امو نايدألا خيرات يف  

jsضعب نع تاراضحلا امهب حصفت ءامهدحأ وأ «نْيَعمتجم ءاهنم ريثك يف نارضاح  

 :اهزومر

 لحم ناك ءاهلابحإو ضرألا هثرل بصخلاو DÉS AN زمر رولا اذهف- |

 كلذ ىلع تد امك لباب يف ناك . هلإلل ةروص وأ آهلإ هذاخُنا دح ىلإ cu pe دنع لالجإ
 نيطسلف يف دوهيلا دنع ناكو . EI لإو En - Lit ليلنإل ًازمر  داليملا لبق نيثالّقلا نرقلا ليثامت

Lateءدوبعم  LEاذإ سوز اهصّمقتي ةروُص نانویلا صّصق يف ناكو . ىسْوُم مهيلع همرح  
 بويتلأب نارتقالاو Europe» ابروأ فاطتخا ىلإ ىعس امل اهصّمقتف QU ًایزاغ یشناب مه ام

Antiopeرتميد باصتغاو ء  Gó « Déméterةداعلل ةقراخ ة :ردق رولا  KEءاضفلا اهلضفب » 

 «ًاميظع ًاهلإ دوُنهلا دنع ناكو .رشبلاب ةهلآلا طبرو ءءامّسلاو ضرألاو رحبلا نيب عمجو
 اهلاونم ىلع تجسنو «ةيساسألا ضرألا ةزيكر اديفلا ES «هنوسدقي اولازامو «هودبع

 يف رتستي ll هولعجو ؛ءاملاب هتقالع اوزربأ نيذلا dal» وأ رادّتلا لثم ىرخأ بوعش

 ؛ 153 /4ءاسّنلا 494 ء92 ء54 ء51 /2ةرقبلا :تارم رشع لجع ظفل هيف دري نيح يف «روث ظفل OU يف دري ال( 1)
DA لجع نيب ةقالع ال ؛ٌنكلو ٠ die db E O a MAN 

gets روثو نآرقلا لجع et 

  5 7يمح وم ) LL )2ةّدش  à deathسوماقلا «يدابأزوريفلا  DU à donىمح .
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 EE ىلإ مهليبسو ail» مهنابرق هولعج نيذلا e yall لثمو «تاريحبلا قامعأ

 9 éd ملاعلا

fsيف مهطبرت تناك نيذلا  بّرَعلا نأ صّصّقلا  alaleنيب ام دالبب تاقالع  

ctاذه نع لزعم اونوكي مل-لوغلاو رادّتلاو دوُنهلاب تاقالع مهمالسإ يفو «دوهيلاو  
 يفادب إو < اهيلع هنامتثا ىلع ليلد تحت نم اهدشي ضرآلل ًادنس هّلعجف .روثلا يف داقتعالا

 رصانع هل «يمالسإلا يَرَعلا لايخملا Ad St روتلاف . نوكلاو اهماظنل ًاشوشم رمألا رهاظ

Dنوكي نأ بجي ال يذلا «ملاعلا يف هجمدُت ةيبلس ىرخأو «لاثملا ملاعلا يف هجمد  . 

leeيذلا  otءال هذهل  هرودب  عضخي ءداسفلل ًازمر  نيح  

 .مَيلا يف ضرألا ؛مك نمو «كّلملاو رخّصلاو روّقلا قرغل هالولف «ةّيباجيإلا نم ءيشب معنيو

 ,ًامئاع ءاقبلا ىلع هتردقل لب « فدنص ضحم نكي مل ءاما يف ضرألا لماح نوكيل هرايتخاف

 ال ملو «ضرألا ىلع Cage تولا بصتني ؛انه . اهدَّدهتي يذلا قرغلا نم ضرألا وجنتف

 هلرسكالو ءامحل هل pa « سنوي ىلع هلا هنمدتا يذلا وهو A ضرألا ىلع نوكي

 نم توُحلل ناك ام نيبو اهنيب ةيفخ طباور دوجوب ثدحت ةيباجيإلا ةروصلا هذه نإ !؟امظع
 ةاجتلا ةنيفس دوقي «رحبلا ةهلآ نم ًاهلإ توُملا مهيف ماق JS بوعش دنع نامزلا ميدق يف نأش

 La fy «ناصرقلا ةمجه اهنع دريو ءنْفّسلا نم اهريغ قرغلا نم يمحيو ؛نافوطلا نم
 . ©هيقتسملا طارصلا ىلإ باكرا

 :ًالصأ حبصأ يذلا ليخدلا 3

 ريثك ناك يذلا وهو ودبي ةميدق ضرأل ًاساسأ تول او روتلا دمتعا يذلا ريسفتلا نإ

 «يفارغجلاو EN هراطإ نع ًاديعب  يمالسإلا AN يفاقتلا لقحلا يف et ىلع ديكأتلا

 :رظنا (1)
Gilbert Durand, Les stuctures anthropologiques de l'imaginaire, p. 88; M. Eliade, Traité 
d'histoire des religions, pp. 82 - 86; Dictionnaire des symboles, t.4, article: Taureau: Mircea 

Eliade & Joan P. Coliano, Dictionnaire des religions, p. 297.. 

 .409 ء22ص ص «4ج ؛187 186ص ص «3ج «ريسقتلا «ربثك نبا ؛68 ن /ملقلا ؛37 تاّفاصلا 21 ءايبنألا (2)
 : ًالثم رظنا (3)

Mircea Eliade, Traité d’histoire des religions, pp. 179 - 182; Gilbert Durand, Les structures 

anthropologiques de l'imaginaire, pp. 233 - 235, 243, 256; Dictionnaire des symboles, t.1, article: 
Baleine. 
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 ةفاقّتلا نإ .نوكلا 205 ميدق نامز يف Úle عاش امو ًايوهج تبث ام خسر لب « هتثيب نع ربعي ال

 ال ادنس AN محالملا اهيف تماقو ًادئار ًارود رعشلا اهيف بعل يتلا ةّيمالسإلا ةّيبّرعلا

 DAS «ءيش امهلثمك سيل ملح ARE اهروص لجأ يف تناك « عزعزتي

omءاهباعشو ةريزجلا يف  aربّصلاو ةعاجّشلل  Aًاقاشم لمحت ىلع ةقئافلا  

 D ريسفتلا ES يذلا ينيدلا صّصَقلا نم رظتنن ÉS . ةعيبطلا ءافجو برحلا لوهو رفسلا

 ةزيكر هلعجيو ءًالثم FAR ريمي à «ةمحلملاو رعشلا يف خسر ام قفو يثيملا ملاعلا غوصي

 الام هتناصرلو «روقلا 09,5 ماقم موقيل هلهؤي ام ,us sé ةّصاخ ءاهيلع هنمتأي «ضرألل

  ديعبلا ءدبلا ملاعب رمألا قلعت دقو يبرعلاب اذإف «متي مل اذه كلو . ةنامألاب بعالّتلا لوخي

 لقح يف هدقتعم es ءاهرصانع LÉ ؛هريغ تافاقث يف شبنيو « ةزّيمملا هرصانع كرتي
 . ةّيناسنإلا ةفاقتلاو يملاعلا دقتعملا

 روثأملا ىلع ريسفتلا فقو ىلإ ةمئادلا هتوعد مغر ؛ةدعاقلا هذه نع ريثك نبا جرخي ملو

 TS Ses لوسّرلا مالك نم

 Ut ينغُت تّكفنا ام ؛ةليخد رصانع اهتاّيط يف تلمحف à ikay امك yfo هّنكلو سلاو

 اذهو  حصفت ريثك نبا دنع ضرألا É ةّصقف . يعقاولاو لوقعملا ال «نكمملاو ليحمل هراطإ

 ؛هزواجتت يه لب «هدحو RO AI اهئاضف ىلإ اهئامتنا مدع نع  فعضُي الو ءاهب ُلْخُي ال

 ام دالب ةراضحو ةميدقلا رصم راثآ نم اهيف رهظ ام لضفب e عساشلا يوهجلا ءاضفلا يف رّدجتتل

 عم اهرصانع هباشتتف ple ينوك ءاضف ىلإ هرودب . اذه زواجتت مث « ةقيرعلا نيرهتلا نيب

 ىلع يفضي نأ هنأش نم اذهو .ًاقالطإ ةقطنملا ىلإ يمتنت ال بوعش دنع قلل صّصُق رصانع

 نآرقلا دنع فوُقولاو هتاذ ىلع قالغنالا ىلإ وحني ناك يذلا يمالسإلا pl ريسفتلا ملاع

Esاهيف رياسُي ةّينوك ةغبص  Es Loىرخأ  » Dp Leهسنج ريغ نم ةّيئيم تناك » 
 دنع فّقوتي الو ءدوُدحلا فرعي ال يذلا a قيرط نع هتلخدو «هتعقر عسوتب هيف ترن

 ىلع LA «ريثك نبا دنع اهتروصو يرّبَّطلا دنع ضرألا ةروص نيب نراقف .ربخ وأ ؛ةطقُت

 «ةريثك نطاوم يف ىنعملاو هظفل يرّبَطلا نع لقني ام ًاريثك ريثك نبا ناك . روُمُألا مكلت ضعب
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 ووو ع
 رصانعب هانغأو à صّصَقلا هيلإ فاضأ لب «همدقتم ه گد ا فتكي مل GE des باب يف هّنكلو

 . يربطلا دهع يف هرابخأ رشتنت مل ءاضف ىلإ يمتنت نوكت دق «ةديدج

 [ . . JON يف هللا هركذ يذلا نونا وم توُلاو ؛توُح ىلع” يربطلا دنع ضرألا نإ

 «ةرخص ىلع كلملاو «كلم رهظ ىلع ةافصلاو «ةافص رهظ ىلع ءاملاو «ءاملا يف توخلاو

 ريغتت مث « ”يرّبّطلا نع هلقن اميف LE كلذك ريثك نبا دنع يهو cr يف ةرخّصلاو

 ةرخص توخ ا اذه رهظ ىلع” : حبصُتل .(1116 /510) يوغبلا نع هلقن اميف  هدنع اهزئاكر

 هنتم ىلعو «نرق فلأ نوعبرأ هل روث اهرهظ ىلعو ءضرألاو تاوامسلا ظلغك اهظلغ

 Opals «نهيف امو « بسلا نوضرألا

 نبا هاور اميف ًارضاح «يرّيَطلا هاور اميف ًابئاغ ناك رولا نأ نيصقلا ةنراقُم دنع ظحالت

 BG cp دعب اهلخد «ةّيمالسإلا قلا das يف ثّدحتسُم هّنأكو e I يوغبلا نع ريثك

 دنع هدجن الف «ًابيرقت يرجهلا عبارلا نرقلا رخاوأ ىّكح azal هبايغ نأ ظحالتو . نمّزلا نم
 DU حبصُيل ؛ يبلعقلا عم هروضح خسرتيسو dpi نم ءادتبا هيلع رثعن مث «ًالثم يدوعسملا

 aa يف

Ute اهيلع يفضُي لب ns ai ةئيرب ةفاضإ EG ال ةّصقلا يف رولا JE 

 حتفيو ؛ىنعلا ىوتُس ىلع اديدج  JLAام نأ كلذ نم «ةقباس ثيداحأ ليوأت مامأ  JEنع

 لوق نم لوسّرلا  pe aماعط  PRE Jalدجي  «ESسالا ملاع نم رثكأ برتقيف
 نم ةّصقلاروقلا نكي امك .اعم توحلا كلذو رولا اذه يف نودقتعي نيذلا  grجملا ملاعلا
49.9 

 J هيلع يفضي «ًاريغتم ًابيجع ًاملاع - هتاذ لح يف لّكشي يذلا «هنورف ددع fat ”بيرغلاو

CD)ليوأت يف نايبلا عماج «يربطلا  cle OTAN231ص  
 65ص ء1ج ءريسفتلا ءريثك نبا (2)

 .401 ص ؛4ج «ريسفتلا «ريثك نبا (3)

 سئارع « يبلعتلا ؛49 47ص ص :2ج « خيراّتلاو هدبلا ءيسدُقملا ؛38ص à ge «بهتلا جوُرُم «يدوعسملا )4(

 .4ص « سلاجملا
JOاهنم ناكف « لاسم نع هللا لوسر لأس ًاربح نأ [ .  Ofلهآ ينعي ب ؟مهتفحُت امف : لاق  LAديك ةدايز :لاق «  

silروث مهل رَحْنُي :لاق ؟اهرثإ ىلع مهؤاذغ امف :لاق  ÉLريسفتلا ءريثك نبا :اهفارطأ نم لكأي ناك يذلا » 
 .401 ص :4ج
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 نبا دنع الأ نوعيرأ يهو «يبلعتلا دنع افلأ نوعبس D AN ددعف .اهاري يتلا لوقعملا ةحسم بتاك

 ىريف pes يف رظني راما أكو ؛"”يريمّدلا دنع طقف - فالآ ةعبرأ حبصت مث «ريثك

 DS سيلروقلا نأ وهو «زمّرلاب ًالالخإ كلذ CLS نأ نود ؛ْنكلو ءددعلا ضفخيف «ةغلابم

 .ءاضعألا ةرفوو نوُرقلا ةرثكو مظعلاو ةماخّضلاب اهيلع زاتمي وه لب «فرعن يتلا

 ريسغو ؛ريسفتلا اهاوتحا يتلا ÄN ىلع  ًاضيأ لاد ةّصقلا ىلإ رولا ةفاضإ

 خيراّتلا كلذ دعب الإ يرّبّطلا دهع يف SAI اهنيودت مغر  يئاهتلا اهلكش ذخأت مل «ريسفتلا
 دهع يف نود ام نأ ىلع LIEU فاك هّنكلو «ةلاحم ال ًادودحم ًاريغت ةرّيغتم تناك دقل . نمزب

 املثم  مِهّنإ لب ءهدعب نم saga نم هريغ هيف كّرحت يذلا ديحولا راطإلا JR مل 6

 نمز ًاقورعم نكي ملام هنمو  سلاجملا يف ىوري ناك ام ىلإ اوداع هنع اولقنو هيلإ اوداع
De S]مه الف ءهوتودف كش  Le STنود  anاوناك . هودي مل ام اولمهأ مّه الو  

 ةظفاحملا pe يف إو «ددجتلا ىلإ ىعسي لب de دنع فقي ال يذلا af ملاع يف نوكرحتي
 اهناّيط يف لمحت اهتكلو « ميدق لاونم ىلع ًاجسن pales تءاجف «ةميدق ةّيلصأ لكايه ىلع

 لبق نم تناك ةديدج ملاوع ىلع اهحاتفناو ةفاقتلا ةعقر عّسوتب ثّدحُت ةديدج رصانع
 .ةلوهجملاك وأ «ةلوهجم

 :لصّفلاو لصولا 4

 pr | لصألا :لصؤولا

 ًاليدب امهادحإ رابتعا نم Re ءًامكحم ًاعمج ضرألاو ءامّسلا نيب عمجت قلا ةّيلمع نإ

 PAU يه يتلا « ةّيساسألا Ge يف ناكرتشت Lo .ًاداسف كلذ ببسي نأ نود ؛ىرخألل

 نم ةسادق ءاملا امهيلع ىفضأدقو . قلل ا ةّيلمع دعب ةرشابم نيَتلصّتم امهدوجو ىف ناكرتشتو

 29ص ءاج END 146 AN ؛401 ص «4ج «ريسفتلا ءريثك نبا ؛4ص à سلاجلا سئارع : «يبلعتلا (1)
 « ينيع تّرق كتيأر اذإ ؛ هللا يبن اي : لاق هلأ ةريره يبأ نع" 430 /21ءايبنألا € ۽ EAF انآ نم انلْعَجَو $ (2)

 . 173ص :dg ءريسفتلا ءريثك نبا 'ءام ن + ءيش لك :لاق .*يش لك نع انربخأف ء يسفن تباطو

p )3(نيا رب لَو  BG No SE30 /21ءايبنألا «4 ام : hpكلذ ريشك نبا  
 ضعب قوف هضعب LS ًاقصالتم à « ضعبب هضعب Waata عيمجلا ناك يآ ؛ًاقتر اتناك ضرألاو تاوامسلا نإ ' :ًالئاق

 .172ص ؛3ج ءريسفتلا ءريثك نبا ء 'هذه نم هذه GE à Nolan يف
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a)y امهلاصلا امهيف رّئأو . "هللا ناك شرعلا ىلعو «هيلع شرعلا مايق لمْضَمب اهبستكا يتلا هتسادق 

 نيب لاصّنالا اذهو . ىرخألا ىلإ ةجاح يف امهنم ةدحاو fé تتاب ىَّتح fe رشابما

 نورّسُمْلا هيف بهسأ نيح يف ”نآرقلا يف ًاحضاو ًارُكذ هل دجن ال يذلا ضرألاو ءامّسلا

 . دولا فرعي ال اهيف هادص ددرتف « تافاقتلا هيف تكرتشا ام رهاظم نم ًارهظم Je -نوخرؤُملاو

 تظفاح  اهيلع تانايّددلا بقاعتو اهصوُصُن ددعتو اهتعقر عاسّنا مغر ةيدنهلا ةراضحلاف

 نرقلا نم ءادتبا اديفلا صوص هتطبض Lb. GI Les صوّصُخ يف ةّراق تباوث ىلع

 EB qe «ةّيعرشلا اهشيرو ءةينامهاربلا- دعب نم  هتدّكأو «داليملا لبق رشع سماخلا

 ةّيفسلفو ةّينيد ىرخأ تالاجم تعبط اهلا مغر ءةيدقلا اناروبلا صمق NÉ الو

 sl tan « قلا يف اهتم اهتم ةتايد لكل ناك دقل ©0 Åi اهعباطب

 يف تناك يتلا حولا ةضيبلا كلت : ءامّسلاو ضرألل كرتشُلا لصألاب À i ًاعيمج تناك اهّنكلو

celنم امهدحأ ؛ نّيرطش ترطشنا  ya Éaوه بهذ نم رخآلاو < ضرألا  OAN 

 لبق نيئالّقلا نرقلا ذنم di اهملاع دوُدُح تعضو دق ةينوعرفلا رصم تناك كلذ لبقو

 نيحألفو ًةاعّر « ةعوننم ةيرشب تاعومجم Gi Lo ةفلتخم تادقتعم ضاقنأ ىلع ءداليملا

 .418ص elg «ريسفتلا «ريثك نبا a ىلع هشرع ناكو ءيش لک لبق هللا ناك 2 هللا لوسر لاق' (1)
 A :اولاقف «30 /21ءايبنألا LS امْنَ sée يف نورّسمملا هار (2)

sai gtsضعبلا لوق مغر  : Baءريثك نبا :رظنا « تبنت ال يتلا قتلا ضرألاو «رطمت ال يتلا ق  

 .173ص 3g ءريسفتلا

 ra) Védas اديفلا ىلإ Syasya دحاو ميدق لكيه ىلع ءاهددعت مغر «دنهلا يف تانايدلا اح (3)
PRESS EAN]اهيف تالوحتلا مهأو .(م ق 15 نرقلا يف  Kesةّينامهاربلا يف  Brahmanismeاهخّسر ينلا)  

 ةيذوبلا يفو «ء(م ق 10 نرقلا نم at e A قلاخو ةهلآلا ريبك Brahma ىلإ ةبسن Brahmanas نيدلا لاجر

 يف ىصقألا قرّشلا ىلإ ترجاهو «م 7 نرقلا يف اهنم تّلحمضا اهتكلو «م ق 6 نرقلا يف دنهلا يف ترهظ يتلا)

 ؛دنهلا جراخ رشتنت مل اهّنكلو dose ةيذوبلا تزاو ةّلم يهو) Jainisme AL يفو ء(ايسآ يقرش بودنج
 ةرخأم ةينيد galas يهو) Purànas classiques LB اناروبلا يفو ON < يلصألا اهدهم يف تلصاوتو
 :رظنا . (م 8 نرقلاو م 3 نرقلا نيب ام ىلإ دوعت « فيلأتلا

E. Universalis, articles: Hindouisme, Bouddhisme; M. Eliade & J. P. Couliano, Dictionnaire des 
religions, articles: Bouddhisme; Hindouisme; Jaïnisme; Tibet (Religion de). 

‘Au commencement il n'y avait que le Non - Etre. H fut l'Etre. H grandit et se change en oeuf.4( ( 
il se repose toute une année, puis fendit. Deux fragments de coquille apparurent: l'un d'argent, 

Pautre d'or, Celui d'argent: voilà la Terre, celui d'or: voilà le Ciel”, A. - M. Esnoul, ‘La naissance 
du monde dans l'Inde’, in La naissance du monde, p. 345. 
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cg ىلع ظفاح هّنكلو ءضقانتلا ee ىلإ تافالتخالا هذهب ًاقطان ناكف «نيداّيصو bus 

ais ؛ قير“ ءدبلا يف اتناك -Noute تونو Geb باج ءامّسلاو ضرألا نأ اهتم La LE مل 

 وش هلإلا امهنيب  «Shou“ريا ملاعلا زمر .

 ناعنكو داكأو pagu pales تماقف « A نيب ام دالب يف ةرضاح اهتاذ ةروصلا هذهو

 نيح تامايت دسج نم ءامّسلاو ضرألا روكت ناك ءدبلا نأ  انايحأ اهفالتخا ىلع  دّكؤُت لبابو

 فلاخت ملو . ”دوُجولا نم ءايحألا نّككمتت ىح ءامهنيب ai مت مت ؛كودرم اهب كتف

OÙ gylاذه  à SCIسوناروأ ءدبلا يف تلعجف  Ouranosاياق عم ًادحّتم ءامّسلا  Gaia 

 sw Kronos سونورك نبالا امهنيب لصف «ضرألا

Jai. 2سَّسْؤْلا فعلا : : 

 دهع ىلإ ناسنإلا نينحب ثّدحُي GLI pales يف ضرألاب ءامّسلا لْصَو ىلع ديكأتلا نإ
 لّصّولا ناكو N يه ءامّسلا تناك اهموي ,BU ضرألل ءاطغ هيف ءامسلا تناك ؛ميدق

 ؛ ضرألاو ءامّسلا نيب aT .ءدبلا يف ماق يذلا نوكلا يف سناجتلاو مغانتلل ةروص

 نيب Ad نم ًامئاق ناك امل ارگ ناك e فعلا ىلع نوكلا مايقو ةّيومدلاو هيوشتلل ةروصف

 .رشبلا اهرمعو «ضرألا نع ةهلآلا تعفتراف « ضرألاو ءامّسلا

 LAS ريوصتل ةّدام «رحبلا ةهلإلا تامايت دسج نم ةّيلبابلا GE ةّصق تذخّلا دقل

 «معاتلا دسجلا برضي كودرم تلعج ْذِإ ؛ةبيهر ةّيومد ةقيرطب امهنيب تلصف مث «نوكلا

 ةضيبلا ترسكف ؛ ةّيدنهلا قُلَخلا ةّصق CT . ضرألل ًارطشو cel ًارطش «نيرطش هرطشيف

 «مألا /ضرألا ءاياق نيب Ad تلعج ةّيئانوُيلا قلخلا ةّصقو .نْيَقصن ىلإ افينع أرك
 ةّيلمع نأ نم مغّرلابو .ًايماد ًفينع ارب ريخألا اذه ركذ ري متي «بألا /ءامّسلا «سوناروأو

ailظفلل يونعملا لقحلا يف رظانلا نأ الإ ءفنعلا اذه نم ةيلاخ ودبت مالسإلا يف  GE 

 ENSY ؛ةدالولا مالآو رسُحلاب يحوُت ةّيلمعلا لعجي ريسفتلاو OM يف لمعتسلا

 ) )1ملاعلا  « Atmosphère lumineuse : , Àيف ضرألاو ءامسلا نيب لصّقلا صّصَقو هصئاصخ رظنا :
S. Sauneron & J. Yoyotte, La naissance du monde selon l'Egypte. in La naissance du monde, 

pp. 31, 45. 
(2) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 68. 69. 

(3) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 260.263. 
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ENموقلا نيب برحلا" وهو  NEE:عمو امنا ودعت ذر  
 «'نطبلا قارم يف لخاد ىلإ قافصلا هيف قتفني :ي"ناويحلاو ناسنإلا بيصُي ءاذلا وهو ؛'ةملكلا

 . "”دسجلا نع سأّرلا ais عطقلا يف 3 لمعتسُي يذلا of EE ديدحلالصتلل تعن وهو

 تاقاقألا يف هيناعم نم مالسإلا يف ضرألاو ءامّسلا نيب لْصَملا ىنعم DÉS يناعلا ءذهف

 .ءامدلا كفسو فعلا رادم يف اهلك رودتف «ىرخألا

3 
 مّكحتيو «يلصألا لاونم ا ىلع li de رطْؤُيو ca هلامعأ رّيسُي يذلا ناسنإلا نإ

 cas توكسملا وأ هنع حصفألا فعلا كلذ لعج « ”ميدقلا يضاملا Ne هريصم يف

 ناك رْسْعلا نكي مل إو ءرسعلا ناك فعلا نكي مل OÙ .ماحتلالا ٌدح ىلإ هتايحب ًاقيصل

 «لاصفلاو ماطفلاب الإ بشي الو «هاوتحا محر نع iak الإ ةايحلا فرعي ال ناسنإلاف . ملألا

 VOLS يف ةماقإلا بيطتسي الو :ثرحلاب الإ ضرألا حلفي الو «مّدلاو قلاب الإ بجنُي الو

 «ءامّسلاب ةمحتلم ضرألا تّلظل هالول يذلا «فنعلا كلذ ةديلو هدنع ةايحلاف . حلاو برحلاب

 هريغلو ناسنإلل ةايحلاب حمسي ءاضف داجيإ نم نكمُب a . هيف نوكرحتي ءاضف نم ءايحألا عنمت
 «حيّرلا بهم يف يويثدلا هملاع ناسنإلا دجو gi لصفلا Le ؛نكلو . ”تاقولخملا نم
 كلذ ناكف ؛ءامّسلا ىلإ طيخب اهّدشو «لابجلا اهيلع ىسرأف ءرادلا رارقتسا ىلإ هتجاحب رعشف

 امهدحأ » gs at قفو spe ًالُكشت تلكشت à اهعم ةددجتمو ةمئاد ةق ةقالعل أطير

 Éi ايدام ًاريبعت LR» يف «ةقالعلا هذه نع ناسنإلا ربع دقو .يدعاصت رخآلاو à يلزانت

 . ءامّسلا ىلإ ضرألا نم رصانع دوعص يفو «ضرألا ىلإ ءامّسلا نم رصانع لوُرُت يف

 :لصألاا ءامل 5

 زوربب أدب ءرصانعلا تباث «ملاعملا حضاو E ريثك نبا دنع قلل ا ةّيلمع تناك اذإ

 ٌةرات ءاملا نوكيف co نم ريثك هدنع هبوشي ثَدَحلا كلذ لبق ام نإ ss ضرألا

 ءامّسلا َقْلَخ نأ ىلع ai يف رصانعلا هذه دوج لديو .“ ”ةثلاث ءامعلاو ىرخأ شرعلاو

 . قتف BU ءبّرَعلا ناسل ءروظنم نبا (1)
Mircea Eliade, Le mythe de l'éternel retour. : صا ؟دايلإ ايسرم لامعأ رظنا )2( 

ÈS )3(ماحتلا  | LLSةايحلا علم ىلإ ةزمارلا ءدبلا ةلحرم ضرألاب » JANGIرظنا «ةايحلل ءاضقل َقَلَخَف ؛ امهنيب : 
Marie - Louise Von Franz, Les mythes de création, p. 183 - 

 .418-419ص ص «2ج ؛65ص ء1ج ءريسفّتلا «ريثك نبا (4)
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 اهراطإو ةّيرشبلا ةايحلا ةيادب ناك لب e HI يف قلل ةيادب لايخملا JR مل ضرألاو

 قل ا ةّيلمعل ةقباّسلا رصانعلا كلت دوج وب لوقلاف SU اكاردإ ناسنإلا هكردُي يذلا يعيبطلا

 Ú ءاهتاذ قلك ا ةّيلمع يف اهلالغتساب لوق وهو «تاقولخملا ضعب مّدقب لوق  ةرورضلاب وه
 اهثاعبنا ال ؛ىرخأ ىلإ ةلاح نم ةداملا لوحت يضتقي ىنعم "نوكيف CE ةيلمعلا ىلع يفضي
 وأ ءامس نوكي نأ ءاملا رمأب  ًامتح رت ضرألا وأ ءامّسسلا داجيإ ةدارإف . ءيش ال نم ةرورضلاب

 قفو لوحتف ءرخآًاثيش اهنم لعجي نأ ديرب يذلا هللا عيطُت دوجولا ةقب ةقباسلا ةداملاف .اضرأ

 . اهنم غيص يتلا ةداملا نع فلتخي ديدج É ىلإ هتثيشم

 ةّدام نم لب «مدع نم GE روصتي مل  هريغ لقع يأ نأش هنأش  يمالسإلا لقعلا نإ

 اهنم يوسي نأ لبق DUI كلت GÉ هللا نأب يحوي ام ريثك نبا ريسفت يف AÈ الو . ةزهاج ةميدق
 اذه نم جور لا ىلع رّسْمْلا دعاسي امب GBE بابلا اذه يف OTAN نكي ملو . ضرألاو ءامّسلا

 اذإ يحوي ال هّلعل لب «ضوُمُشلا نم ءيش هبوشي JE» ريثك ءاملا يف هثيدح OS ؛ جرحلا
Hitsتايآلاف . نوكلا ريوصت يف هلل اهلغتسا «ةميدق ةقباس ةا هامل ناب الإ  

ga das p: aٍءآَمْلآ  Uliye:وو  ds 

Usراو »و 4 ارب  i4 ءآَمْل ىلع  Eهلوُخُد دّكوُتو «ءاملا ةيقبساب اهلك  
Aa es M COS 

 لع "سو نوكلا قلخي

CDهذه نم رهظيو .7 /11دوه ؛54 /25ناقرُملا ؛ 22 /2ةرقبلا +30 /21ءايبنألا : يلاوتلا ىلع يه انه ةدراولا تايآلا  
 جراخ ودبيف +8 Ùl ءائراط اثداح ES يتلا » قل ا ةّيلمع يف لغتسا ءاميدق ًارصنع JR اهيف دراولا ءاملا نأ تايآلا

 هذه GE Élus ىلإ عضخي الو «راطإلا اذه

EKقلي ءادتبالا ىنعم ىلع بلاط يبأ نب يلع مالك لمح ةلالا الا ةلواحُ $  petهلمح مش «ءالا  
 - هناحبس  اشنأ مث :يلع لوقي . ةحضاو لئالد صّنلا يف دجت ال «ءامّسلاو ضرالا قل يف EN لبق حيرلا ىلع
 لا نام ىلع هلمح .هراخز مكارم UNE ؛ءاماهف ىرجأف ؛ءاوهلا كئاكسو ءاجرلا قشو ءاوجألا قتف

 ٍلقتساف qu نقم ىلع هلمح Le à ءاضفلا يف GE هللا نأ هنم ديفتسا امك“ : كلذ هدبع دمحم رسفيو . ”ةفصاعلا

 :bp يلع مالك يف ًاحضاو حيرلا ىلع ءاملا لمح ناكاذإب . 26ص «ةغالبلا جهن "هل اناكم تراص f هيلع
 ءاهتالالدو ةّيلهاجلا نع A ريطاسأ ةعوسوم يف ةنيجع Lasa دمتعا دقو . قلا ىنعم ديمي ال ءاملا ءارجإ يلمع

pileءاج عجرم ةروطسأ اهربتعا ةصق »124. 122ص  GIE Leءءارضخ ةرهوج  GIEنمو «ءالا اهنم  

GE Auيهو . ضرالاو ثاوامّسلا  Daiملو ؛يبلعّتلل سلاجلا سئارع يف تدرو  EIمل يرّبُطلا نال ؛ريثك نبا  

 اهتبنجت « يبعشلا صقل نم لاكشأ ىلإ يمتتتو aA ودبت لع ىلإ ءيش لك عجرُت يتلا ةصقلا هذهف هودي
GLENيف درو امع اهدي + ؛ ةملاعلا  OF AN ةئسلاو  
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 اتوكسم ahy ؛ًالوهجم ءاملا ل صأ ل ظ « ةضماغلاك وأ « ةضماغ ةطقّتلا هذه تّلظ ْذِإو

 كلذ ادب دقو Cite ال ءًازمر تاب ىح ؛ةسادقلا ماكر نم ًاريثك هيلع ىفضأ امم «هنع

 وهف .ءاملا الإ «ءيش لك AU ظفل يف نطاوملا ضعب يف  ىأر يذلا «ريثك نبا دنع ًاحضاو

 هلا نذإب دلولا امهم دلوتيف AM نمو JEA نم اقف جرخي ينل و" ةفيعضلا EN ءدنع

eseوأ ءاكبلا ةرثك"و  Éريغ نم بلقلا ءاكباو  gsاذه نّكم دقو .“ ”نيعلا  

A peيف ًارضاح هتلعج ءةقومرم ةناكم زارحإ نم  JSاطیحم «قولخم  Jaدوجوم » 
 عنميو «نوكلا نزاوت ظفحيف « ”ضرأو NE نيب ee كلذ نم «رصانعلا نيب ًالصاف

 .رطس اهل يذلا اهارجم نع SA وأ « ضرألاب مادطصالا نم ضرألا

 ريسفتلا يف هتروص تيقب اثولاث « هيلع ناك يذلا هللاو «هولعي يذلا شرعلا عم ءاملا نّوكي

 لئم  ريثك نباف .اهرصانع نيب ةقالعلا نايبتو ءاهدوُدُح ماحتقا نع ًازجاع JE $( ؛ةضماغ

 ظافلألا نع هظافلأ جرختال ءرصتخُم ثيدح ركذب  ددّصلا اذه يف  يفتكي yill نم هريغ

 اهيلع اوديزي نأ نوُد ءةاورلا هنع اهلقنيو ؛لوسّرلا اهديعُي » ””ةدحاو de نآرقلا يف ةدراولا

 .دحلا كلذ دنع اهب اوفقي نأ اودارأ ًاعيمج مهّنأكو ايش

 مهدنع مهأ مهايثدب مهمامتها ناكو « هيف ضوخلا اوبنتجاف CN رمأ نم ميدقلا ناك

 نسحأ لوسّرلا نع ثيدحلا اذه لقان ةلاح يف انلو . مهما ةريسع ملاوع نم مهيلإ برقأو

 IPU هريسفت دنع كلذو ؛311ص ٠ ۰ 3ج «ريسفتلا «ريثك نبا  ie sf (1)نم  »4 és LU/25ناقرفلا 54.
 -5/86 قراطلا 1€ Lau € La gayi رشف : هريسفت دنع (2)

M .7ينملاب ءاملا اه ريثك نبارّسف  àلجرلا بلص ىلع ةلالد بلصلا نأ ىأر هّلِإف  iرّسف دقو .ةأرملا بئارت ىلع بئارّتلاو  

 49e iiei ءريسمتلا «ريثك نبا «رحنلا وأن يتيعلاو نيلجّرلا CA نيب ام وأ ؛ةدالقلا عضوم وأ ءردصلاب بئارثلا
Lite نإ TE رح sui ن اَمَل ِةَراَجِحلَنِم نإ : ةيبآلا هريسفت دنع G) 
CARRE ينعتراهنأ ةراجحلا رفت ا ديفتآلاوقأ ددنملا اذه يف لقت دقو . 74 /2ةرقبلا 4 هلأ طع 

Lee يهو d'a عوُمد ريغ نم بلقلا ءاكبأ ينعت هللا ةيشخ نم اهطوبهو ؛ "ءاكبلا ةلق“ ينعت اهنم ءاملا جورو اهقاقشاو 

 يزارلا نأ ظحالي امك . ”زاجلا باب نم كلذ ناب اولاق يآرلا باحصا نأ اهنأش يف ظحاليو «ةاورلا نع اهلقني لاوقأ
  esةجاح ال ام باب نم هنووري بألا نم امهريغو  a:ًالئاق قيلعتلاب وه يضتكيو  . el ts؛كلذ عمو

 108 bpص ء1ج «ريسفتلا «ريثك نبا :رظنا . ةاورلا اهل اهدارأ يتلا اهتّيعرش  هريسفت يف اهنود ْذإ- بستكت لاوقألا هذه .

 ) )4ريثك نبا لقني  Àتحت امو : لق «ضرألا :لاق ؟ءالل تحت امو : ليقف «ءالا :لاقف ؟ضرألا هذه تحت اما : بعکل ليق
«139.138 yo ص Ig (ةعباسلا ضرألا ىَّتح ةّيلمعلا لصاوتتو)» ريسفتلا هريثك نبا» T- . ءاملا :لاق ؟ضرألا[ 

 .7/11دوه )5(
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 ىلع هشرع ناكو «ءيش É لبق هللا ناك" :لاق لوسترلا نأ رگ نإ ام وهف «كلذل ةروص

cu؛َتْنكَس ىّتح  ÉYيف جرخف ؛ تّلحنا دق هتقان نأ ربخأ دقف «كلذ نم رثكأ عمسي مل  
 نع يلج ًاحاصفإ حصفت ةروُص  يرمعل  يهو ؛ ”لوسرلا سلجم كرات ءاهبلطي اهرثإ

 اوبّتج دقو .هريغ ملاوع يف قيلحتلا نع هدحبو «بيرقلا يّداملا هملاعب يَِرعلا اذه قاصتلا

 دنعو ؛ىرخأ بوش نع لوقتملا دنع اهب اوفقو «ةريثك ًالاوقأ نأشلا اذه لثم يف لوسّرلا
 . تاّيليئارسإلا

 «هتروص رمأو هرمأ يف ضوخي نأ بنتجاف «شرعلا عم ءيّشلا سفن ريثك نبا لعف دقو

 ىدجألا نإو gas عضوم اذه سيل ًادج ةريثك تالاقم ماقملا اذه يف“ نإ : لوقلاب ىفتكاو

 وهو ؛ًاثيدحو ًاميدق نيملسملا ةميأ نم [ . . ] حلاصلا فلّسلا بهذم” كلذ يف كلسي نأ ءرملل

 حامجل حبك  ىرن امك كلذ يفو e us الو هيبشت الو فييكت ريغ نم تءاج امك اهرارمإ

 «"بيرغلاو بيجعلا' ملاعلا يف قالزنالاب ةدَّدهُم ةّيلمع فقول ريثك نبا هيلإ أجلي «لايخملا

 . هاي هبتجي ol ىلع صرحيف هلل هيضتري ال هنأ ودبي يذلا

 ةقباس ًاماخ ةّدام مادام رسما اهنع حصفي الو ءاهب حوبي ال «هرارسأ ىلع ءاملا ظفاحُيو

 ةبيكرت يف لخدي وأ «ماخلا SU كلت نم ًاقالطنا هتاذب امئاق ًارصنع لكشتي نإ ام هّنكلو « قلل

 عضخيو «سّدقّلا هلاع نع خلسني u «ماخلا ةّداملا كلت نم اهرودب يه تقلطنا ىرخُأ دام

 تروكت ًابلص هدمجتب وأ «ءامّسلا هنم تجرخ ًاناخد هلكشتب وهف . ءانفلاو ناكملاو DL ناطلسل

 :لاق ءانطعأف «ترّششب دق :اولاق ؛ميمت ينب اي «ىرشُلا اولبقا : ك هللا لوسر لاق :لاق نيصح نب نارمُع نع' (1)

 «ءيش É لبق هللا ناك :لاق ؟ناك فيك رمألا اذه لّوأ نع انربخأق ءانلبق دق :اولاق «نميلا لهأ اي «ىرشبلا اولبقا

 Wsu تّلحنا ؛نارمُع اي :لاقف sol يناتاف : لاق ؛ءيش لك رْكذ ظوفحلا حولا يف CES «ءالا ىلع هشرع ناكو

 . 418 ص ؛2ج «ريسفتلا «ريثك نبا ؛”يدعب ناك ام يردأ الق ءاهرثإ يف تجرخف :لاق ءاهلاقع نم

 .211 ص Ig ءريسفتلا ءريثك نبا (2)

 TD SEE porn لوقي :ىرخأ نطاوم يف ىنعملا اذه دکوُيو .211ص ء2ج ءريسمّتلا ءريثك نبا (3)

 .481 ص «2ج « اريبك ولع هلا ىلاعت « ليثت الو ليطعت الو هيبشت الو فييكت ريغ نم ءاج ام ر هلو :2/13دعرلا
 رارمإ ؛فلّسلا ةقيرط كلذ يف ملسالا كلسملا Os «5 /20هط «4 ْئَوَتَسَأٍش رَعْلأ ىلع GA $ ريسفت يف لوقيو
 . 138ص ؛3ج CURE الو ليطعت الو هيبشت الو فيرحت الو فيكت ريغ نم ةنسلاو باتكلا نم كلذ يف ءاج ام
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 JIE ةعاس هل ءدوُدُح اذ ءاضف حبصُي ؛ناسنإلا ريوصت يف ةّيساسأ ةدام du وأ ءضرألا هنم

 . ةلاحلا كلت ىلع اهاقبيس ةمولعم das لوحتي وهو اهقرغتسا ةينمز ةدمو «هلوحت اهيف أدي

 يهو «ثالقلا ةّيعيبطلا هتالاحل ةروُص اهّنأ ىلع فقي ءاملا لوحت هوجو يف رظانلاو

 RE ap pal ميدقلا عضوا لمي ناليسلا ناك اذإو .رخيتلاو دمجتلاو ناليسلا

 زات لكشت وهف en اّمأ . ءاملا سياف «ضرألا قّلَخ هللا دارا ةعاس زرب EE يّدام

daناخذ يف ضرألا نع ءامّسلا داعتبا مت د ؛ هكاردإ نع ناسنإلا زْجَعب يحوُيو  

 ىلع ةّنآَدلا اهتعيبط نم هتاذ ءامّسلا مسا تحث دقو . ةّيلمعلا كاردإ نود لوحي «بابضلاك

 PL عافترالا

 كرتشملا لصألا اذه لوح لايخملا DE ءدّمجت ءام ضرألاو i ag ءام ءامّسلا تناك اذإف

 ىلع كلت لّضفو «كلت ىلإ هذه نينح  اهلالخ نم زربأ « ةنيتمو ةمئاد ءامهنيب ةقالع ىلإ

oiaايدام ًاريوصت اهروصو  , bbكلذ «ءاملا هَّنِإ :ًاَمْمَج امهنيب عمجي ًاسوملم ًاطيخ لعج  

 . ضرألا ىلع هب دوجت ؛ءامّسلا نم ليسي «كرتشلا رصنعلا

 :سدقملا طايرلا 6

 يتلا ءامّسلاب نارتقالا َريثك لامعتسالا يباجيإ هيف ناك DEAN يف هدورو رثك يذلا ءاملا نإ

 ْتَحَّبَط دقو . كلذ يف اهل ذأ ىتم ضرألا ىلع هب تداج اذإ الإ اهقراقُي ال ءاهيف مي

 «ةسادقم اهتاذ يه ةّيلمع ربع NU قحتلا ام اذإ هيلع ظفاحُي سدقم عباطب EU ءامسلا

 رييغت يف SU ارود ءاملا Jy بعليو . هللا ىّلجتي اهب يتلا لئاسولل زّيمُلا لولا يف لمعت

 سنإلل ةبهو cg تاوم دعب تبنتف «ضرألل ةبه ةايح لّكشتي y ؛نوكلا ةروُص

 cafe «ءامس هاّمسف « هيلع امسف ؛ءاملا قوف عفتراف ءاناخ ءاملا نم جرخأ GB قلخي نأ [ هللا ] دارأ ملف“ (1)
RSSريسفتلا «ريثك نبا « اضرأ » lg65ص . 

 سرهفملا مجعملا «يقابلا دبع داوُف دّمَحُم :رظنا «ةّرم 23 يف ءامّسلاب هركذ نرتقاو رم 63 نآرقلا يف ءاملاركذ (2)
 . ءام ةّدام of ظافلأل

 Jay باتكلا لوري لالخ نم Late هللا تايلجت DEN يفو «ةرم 27 OU يف «لزنأ /لوُزنلاب ءاملاركذ نرتقا (3)
 . ةصاخ ليربجو Úte ةكئالملا
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 PÉI ناليّسلا ةلاح ىلإ داع دقو  ءاملا ظفاحُيو pU- نوبيطتسيو «نورثاكتيف «ناويحلاو

ihءامّسلا يف اهيلع وه يتلا ةروصلا فرعت نحن الف . .اهب جوبي ال «هرارسأ ضعب ىلع » 
 ءاملا عم يمالسإلا A لايخملا لماعت دقو .ءيش GE يف ًةايح مايقلا يف هرس كرد نحن الو

 تبث دَّرَجُم ناك لب USE ةبيرغو ةبيجع Lee هيف ثيدحلا لّكشتي ملف ءارذح ًالماعت

 es « ةّيمالسإلا ةّيبرعلا ةفاقّثلا ىلع ليخد روصت ىلإ هئامتناب يحوُت يتلا «رثكلا هصئاصخل
 ءاملا لوح ريطاسألاب جعي اهئاضف نم عسوأ ءاضف يف اهقيلحت ىلع هب تّلدف ءايكذ ًالالغتسا

 . ”ةايحلل ًالصأو يدق اصنع تافاقثلا كلت يف ماق يذلا

 لوقنملا ليدعت ىلع ىنبنا يناسنإلا ثرإلا اذه عم ةّيمالسإلا É BLI لماعت نكلو

 يف هرصق يف ميمي ةميدقلا تافاقّتلا يف هلإلا ناك نيح يفف . ةّيمالسإلا ةموظنملا عم هتمءالمو

 ue PEN يف امك رهّتلا يعرف ىقتلم دنع وأ «”تاطيحُلا وأ راحبلا قامعأ

Aشرعلا ىلع يمالسإلا  eشرعلاو  Vu pap de elle 

Syنم هريغ نع روجسملا رحبلا رّيمُيو «يلاعتلا ةفص هللا ىلع يفضي يذلا روصتلا اذه  

 ةمئاقلا ةقالعلاو ءاملاو هلإلا نيب طبري يذلا ماعلا راطإلا ىلع ظفاحُي «ءامّسلا يف axe راحبلا

 عم يمالسإلا ريغ لوقنملا فييكت لعجي امم «شرعلا وأ رصقلا يه ةّيدام ةطساو ربع امهنيب

 . رم 13 «ّيح ءيش لک هجاتحيو ضرألا يحي ارصنعو vole 6 قل ا ةّيلمع يف اًيساسأ ًارصنُع ءاملا درو (1)
 «ةايحلا لصأ ءاملا تلعج ةفلتخملا تافاقّثلا نأ يف ULN ًالاجم كرمت ال ةريثك بوش دنع IB ee نإ (2)

 هاملا بطاخُت ةميدقلا ةّيدنهلا صوصألا تناك . هيف هرارمتساب دوجولا رارمتسا تطيرو «بصخلل زمر هتذخّناو
NUMةأرملاو ءاملا نيب عمجت ةّينوعرفلا ةراضحلا تناكو . 'ةايح لك لصأ :ءيش لك لصأ «لصالا تنآ  

 روصتت ال لباب رافسأ تناكو .امهنع ريبعُتلل ًادحاو ًالكش ةيفيلغوريهلا ةباتكلا تلعج ىح «بصخلاو باجنإلل ًازمر
 :رظنا «"ءيش ءاملا ريغ نكي مل ءدبلا يفو ءءاملا ناك ءدبلا يف" : كلذ نع اهديشانأ تربع دقو املا نود ءدبلا

Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p.p. 165 - 168. 
 يف سوريموه هلعج دقو «نانوُيلا دنع رحبلا هلإ وهو Kronos سونورك نبا Poseidon نوديسوب كلذ نم )3(
 آهلإ ةيفاندنكسالا ايجوُلوُتيملا يف a يذلا Aegir اضيأ كلذ نمو . هيف ed ءرحبلا قامعأ يف رصق بحاص ةذايلإلا
 : يلاوتلا ىلع رظنا . ةهلآلا عامتجال ًاناكم طيح قامعأ يف مخفلا هرصق ناكو ؛ءاملل ًازمر

Homère, L'Hiade, chant XIII, p. 222 ; Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p. 179. 

Jean Bottéro, ‘La naissance du monde selon Israel’, in La naissance du monde, pp. 230, 2194( ( 

note 26. 

 شرعلا هيلع يذلا ءالا لعج ريسفتلا نكلو «فصو وأ نييعت وأ صيصخت نود ءاملا ىلع شرعلا نأ نآرّفلا يف ف درو (5)

abaaا  EE 
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 رحبلاو ءرصقلل ًاليدب شرعلا حبصيف ءريغ ال لئادب ae يف للمي يمالسإلا ءاضفلا

 يف هتحت هدوُجول ًاليدب ءاملا قوف هللا دوُجّوو «ةّماع تاطيحملا وأ راحبلل ًاليدب روجسملا
 ةهلإ ةّيلبابلا تامايت دسج ماقم ماق لئادبلا نم ًاليدب ودبي هتاذ LÉ لب .قامعألا

 تامايت لزع Sp هتكلممب هلإلا لدبتسا  ةّيئادحولا ملاع يف لكشتي وهو  ركفلاف .ءاملا /رحبلا

 AI لايخملا نأ ودبيو . هلإلل ًاشرع اهيلع بصي نأ نم عني ءيش ال يتلا ؛ ةكلمملا ىلع ىقبأ

 لوحتلا اذهب ةقطان ةاروتلاو «ةاروتلا يف ليئارسإ ينب لايخم رمألا اذه يف ىراج يمالسإلا

 نيرهذلا نيب ام دالب ملاعل اهترياسُمب يحوُيام اهئازجأ ميدق يف توتحا دقف «لئادبلا نايتإو
 D fui ملاع ينبيل هبلغيو deal يئاملا GE عراصُي Yahweh ogg تلعج 3[ ؛ يثيملا

 ءًادادنأ Yahweh وهيل لعجي يذلا يثيملا ملاعلا اذه نع تّلخت دقف ؛ايبسن ti يف

 يولعلا نم قلخيف «نيرطش رطشنيف Elohim ميهولأ هرمأي ءاملا يقيو eei ىفتخاف

 Ute ينبت الو ee ريتال يتلا لئادبلا هذه نإ . "”ضرألا يلفّسلا نمو «ءامّسلا

 تافاقثلا ةّيمالسإلا ةِّيبَرَعلا ةفاقّثلا ةرياسمب رارقإلاب حمست ءًافلتخم ًاديدج Ces وأ ًايركف

 يف La pas اهئادعأ تالواحُم مغرو ءاهقوفتو UE زاربإ اهلهأ تالواحُم مغر « ىرخألا

 . سفّنلا قيضب ثّدحي pol ملاع

 :كلذ دعب هيلاعأ à i) هلفاسأ ةرامعب أدبي نأ ءانبلا نأش 7

 لوح رودي :ًاصاخ ًابيكرت بكر مالكلا ضعب Of نايحألا ضعب يف روعش ئراقلا باتني

 لعلو . هنم صالخلا عيطتست الو «كقرافي ال هلأ رعشتو «ءالتما كوف هب ئلتميو ءًانارود كناسل

 A تاهّلا اهب ئلتمي ةهكافلا ذيذلك «نهذلا ىف هخّّسرُي ام كلذ

 ةدحاو ةر بكت مل اهّنأب رارقإلا ىلإ تدأ ابيرقت نرق ذم ةاروتلا اهل تعضخ يتلا ةّيقيقدلا ةيرهجلا تاساردلا نإ (1)
 يف نْيَرهْنل نيب ام دالب ىلإ ة ةرجهلا لبق ام ىلإ اهضعب دوعي ءاهعيمجت عقو تاتشأ يه لب ؛ةدحاو ديب دحاو رصع يف

 يفوهف ٠ خيرالا ريغتب هلإلا مسا اهيف ريغت دقو « نيترق وأ نرقب كلذ نع رخآتم اهضعبو «داليملا لبق سداّسلا نرقلا

 ماعلا مسالا وهو Elohim» ميهولأ رخآلا اهضعب يف وم نيح يف à ON alé مسا وهو Yahweh syg اهضعب

 :رظنا ةّماع ةفصب JYI ىلع ةلالدلل
Jean Bottéro, ‘La naissance du monde selon Israel”, in La naissance du monde, p.p. 188 - 189; La 
Bible, (T.O.B.), Ancien Testament, t. 1, pp. IX - XL: E. Universalis, article: Bible. 

 .6/1-10 « نيوكتلا رفس ؛ 26 /104 رومزملا E14 /74 رومزملا «ميدقلا دهعلا : يلاوتلا ىلع قلا das ىلإ ةبسّنلاب رظناو
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 عوتلا كلذ نم “كلذ دعب هيلاعأ مت « هلفاسأ ةرامعب أدبي نأ ءانبلا ola ريثك نبا ةلمجو

 تاذ. اهتطاسب ىلع اهّنأل ؛ْنكلو « لكلا وأ ةمكحلاك ْصَنلا يف اهلوُرُت ببسب ال «مالكلا نم

 رعشُي ًءانب تيب يه مف . نماوك لخاذلا يف كرحيف «ناسّلا كّرحُي انمز رمتسي صاخ عاقيإ
 Gas ىلع حتفي لفاسألاو ةرامعلاو ءانبلا ظافلأب قطنلا ٌنأكو «يتأيسام ىلع حاتفنالاب

 De .رخآ م لاع ىلإ نينح نع اهرودب يه  حصفُت لحارمب بيو «لايخملا يف ىرخُ اباوبأ
 ءانب ديمي اذامف . يلاعألا يه ةياغلا لب ءاهتاذ ٌدح يف ةياغ تسيل اهّتكلو «ةرورض لفاسألا ءانب

 يمحيالو ءرح نمالو درب نم يقي ال كلذ !؟هيلاعأ اهيلع عفرُت مل اذإ تيبلا لفاسأ

 !؟ءامسلا نكت مل اذإ ضرألا ةدئاف امف .نوصي الو

 يف جلتخت سجاوهل ةروّص قلا صَصَق يف ءامّسلاو ضرألاب ناسنإلا ةقالع نإ

 تيب ريغ یری ال هملُح يف هّنكلو «مانيو ؛هيف ميقُي «تيبلا ينبي ناسنإلاف . هقرامث ال «نادجؤلا

 «ةعرسب راهني عقاولا ملاعلاف .ةريخألا ةلحرلا تيب وأ «ىلوألا ةلوُُّطلا تيب ءرخآ

 اذإ هذه يفتخت املثم « ةماقإلا رادك ضرألاف Ps :ركذلا تيب انتلبق GSi ام اذإ كسامتي الو

 Íy ؛ةعاس ناسنإلا اهب متها ام اذإ es .ءامّسلا تلت اذإ كلت يفتخت « ىركذلا راد تزرب

 هيلع تكلم :ىرخأ يف الإ RE ال وهو is قوّشلا اهي « یشأب همامتهاک اهب همامتها
 يف « ىشثألا هذهك «كلت ةماقإلا رادك ضرألاف . عزام اهيف هعزانُي الو LG NS ال « هداف

 ىشثألاو ةماقإلا رادو ضرألاف .ءامّسلا يف cl ءاهريغ يف هنينح نكلو «ناسنإلا ةمدخ

 MÉS «هقمر دست ىرخألاو «هيمحت كلتو «هزئارغ نكست هذه :تابغر ناسنإلا يف يبل
 يف نماكلا نادجؤولا اذه اهريسي صّصَقلا تناك دقو . اهريغل هنادجوف «هسفن هيلع كلمت ال

 . هنم صّلختي نأ «ريثك نباك ًايرحتم ًاثدحم ناك نإو i gaili صيحمت عيطتسي الف «ناسنإلا

 هذه ىلإ ىربنا ىَّتح ؛يلاعألا ءامّسلاو لفاسألا ضرألا : LÉ ناسنإلا ماقأ نإ ام

 طبريو ؛هنع جرخت ال رادم Bo USÉ يف رودت يتلا اهرصانعب امهنم ةدحاو JE رمعي كلتو

 عضو هاندرأ يذلا لصفلا اذه نم يلي اميف obus .رصانعلاو نيءاضفلا نيب تاقالعلا

 )65 )1ص ء1ج «ريسفتلا «ريثك نبا .
(2) Gaston Bachelard, La terre et les rêveries du repos, .م 101. 



 يف دوعنسو «ةّماعلا اهحمالمو رصانعلا هذه دَر ةّماعلا ةّيلاكشإلل ًازاربإو ءانبلا سأل

 . اهليلحتو اهتروُلي ىلإ ةمداقلا لوصُفلا

 «ةّيلهاجلاو ناسنإلا تلعج اهرادم يفو .ًداسفلا ص ّصَقلا تخسر ضرألا يف

Lee ssنم ناسنإلا نأ نآرقلا ررك ْذإف .ًاقيثو ًاطير اهب  e Pindنم لاصلص نم هّنأو  Les 

 AGE يرن ثقل mes 2 راخفلاک لاصلص نم ds »© نونسم

 ةّيلهاجلا هذهل ةروّص ءاجو . “اروفكو ًافيعض ءضرألا هّمَأل ةروص ONAN هرّوص امك ًاماَت

 نوكتس هوشملا عضولا اذه مامأو lekam هتّيمحو Lans هجربتو اهمْكُح همکح « ىلوألا
 مايق امو . ىلوألا ةّيلهاجلا كلتو هيف دسافلا ناسنإلا اذه ىلع ءاضقلل ةلواحُم ناسنإلا ةايح

JLعارصلا كلذل ةروُص الإ ءايبنألاو  olءاهرادم يف راد ْنّمو ءداسفلا ضرألا هذه عم  

 اهيف داسفلا مقافت مامأ ىرخأ ًانايحأ نورفيو ءًانيح اهيلع ْنَم نويراحُيو ؛ةدشب اهنووجاوُيف
Let,لبج نع ثحبي «كلفلا هرتسي رحبلا يف اذه برضيف ءاهلهأ بوُنُق  auهلحر هدنع » 

 Sons «هيلإ هللا هبلطي ءامّسلا ىلإ رخآلا عفتريو «توُحلا نطب هيفخُي قامعألا يف كلذ صوغيو

 حُضوُت روص اهلك يهو .راغلا يف سدني وأ «ءامسلا ىلإ Ed وأ «قاربلا ىلع ريخألا

 :dp اهدم نوصّلختيف « ضرألا هذه ةيؤر مامأ نيفطصملا ءالؤه دنع نمزملا قلقلا صّصّقلا يف

 ءافلا شح ؛ ىلوألا ةرطفلا ىلإ هتدوع نع كلذ هبايغب ري مهنم دحاولا أكو «نيح ىلإ

 nr كلُ ةروّص يف JE دقو cd نضح «هيمحي نضح ىلإ كلذب « دوعي ÉIS «ماظتلاو

 .ءامس وأ ءراغ وأ «توح

 بحاص رداغي :نودوعي مهارت كلذل ءًائيش رّيغي ال اهلهأو ضرألا نم رارفلا ّنكلو

 نم عجريو ءءامّسلا ىلإ عفترا نم ضرألا لزنيو « هتكاس توُحلا he فذقيو e É كلُقلا

 «نورهجيو «باطخلاب نوعدصيف ."ينورّثد «ينورّد" : مهبلطي هلهأ ىلإ راغلا يف ثنحت

 :نوهجاوُي مهّنكلو «ةهجاوملا يف مهقرُط فلتختو . قارلاو ميّضلاو ملّظلا نولّمحتيو

past )1(7/32ةدجسلا 4 12 /230 . 
 .26/15 رجحلا (2)
 14/55 نامحرلا (3)
 .67 /17 ءارسإلا ؛ 28 /4 ءاسّنلا (4)
 .26 /48 EN ؛ 33 /33 بازحألا ؛50 /5 ةدئاملا )5(
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 زيلاهد يف ةبيغلا لالخ  مهسفنأ تألتما دقو «ةتيقملا ةّيلهاجلاو ؛داسفلا ضرألا نوهجاوي
 . ةلوصوم ةبردو «رفاو ميلعتب  ءافتخالا

 ىلع مهدهاجأ لازأ ال هللاوق“ : مسقأق « ةّيلهاجلا عارصل نينمؤملاو هسفن دمحم دّنج دقو

 cells هب لباقي باطخلاب حدصف . < ”لجو Ge هللا ينرهظُي یتح هب ىلاعت هللا ينشثعب يذلا
GSهعبّتاو «هدوع دتشا  neاهمانصأ ركب ال ءاهسمطي ةّيلهاجلا كلت رهاظم ىلإ ىعس «هعبتا  

 سوألا نم ial حبصأو «ةنيدملا برثي تحبصأف .ًاضيأ اهئامسأ رييغتب ؛نكلو «هدحو

 امزح كلذ يف ًامزاح ناك دقو . نيرجاهملا ESS نم هدناس ْنَم حبصأو ءَراصنألا جرزخلاو

 ىلع ًءازج ضرفو ؛"برثي' مسا اهنمو e È يتلا ءامسألا كلت لامعتسا نم رّذحف «ًاديدش

Aحبصأو « ىراوت ىَّبح « هب قطنيف « ئطخُي  PSS 

 اهل دوذح ال OLIN يف اهل دوُدَح ال « ضرألا هذه خاسوأ LS ةّيلهاجلا تناك

 ةقيقد ةحضاو لجتت مل "ةدلاخلا' اهملاعم ّنكلو ÉS لبق يبنو لوسر لك اهفرع .ناكملا يف

 ترهظ اهرصانع ضعب نأ مغر ءاهنم ريثكلا ىلع يضقي Of عاطتساو ءاهيراحف «هعم الإ

 هذه رهاظم نم ًارهظم  ريثك نبا ىلإ ةبسنلاب - MEN مْكَح ناك دقو . كانهوأ انه دعب نم ساتل
 ةعيرش ىلإ دنتسم الب لاجّرلا اهعضو يتلا تاحالطصالاو ءاوهألاو ءارآلا" يه يتلا « ةّيلهاجلا

 مهئارآب اهنوعضي Le تالاهجلاو تالالضلا نم هب نومكحي ةّيلهاجلا لهأ ناك امك هللا

 يذلا «ناخزكنج مهكلم نع ةذوخألملا ةّيكلملا تاسايسلا نم راتتلا هب مكحي امكو «مهئاوهأو

 نم ىّنش عئارش نم اهسبتقا ماكحأ نم عومجم باتك نع ةرابع وهو ؛قسايلا مهل عضو

 هرظن دّرَجُم نم اهذخأ ماكحألا نم ريثك اهيفو ءاهريغو ةّيمالسإلا ةّلملاو ةّيئارصتلاو ةّيدوهيلا

 نمف .ي هلوسر Es هللا باتكب RU ىلع اهنومدقي «ًاعبَم ًاعرش هينب يف تراصف «هاوهو

 ليلق يف هاوس مكحي الف « هلوسرو هللا مْكَح ىلإ عجري ىّتح هلاتق بجي رفاك وهف كلذ لعف
 . ريتك الو

 . 197ص «4ج ؛ريسفتلا «ريثك نبا (1)

 . 17ص «يفيلخلاو يدَّمَحمْلا نيدهعلا يف ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلا : برثي عمتجم « ميركلا دبع ليلخ )2(
 64ص «2ج ءريسفتلا ءريثك نبا (3)
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 ىلوألا هلغتست «ضرألاو ءامّسلا نيب ًالصاو ًاطبار  انلمع نم مّدقت اميف  ءالا انلعج دقل
 داسفلا ضرألا عم عطَّقلا تالواحُم رهاظم طبض ددصب نآلا نحن Sly .ةيئاثلا ءايحإ يف

 نآرقلا يف ءاج ْذِإ وهف eV ًارود  ًاضيأ Ji اذه يف بعلي ءاملا نأ ىرن » Rd ةّيلهاجلاو

 هب ترطمأ ءاوس as CRE Y «ماودلا ىلع ًايفاص يق ًارهاط صّصّقلا يف ماق "اروم

 UF تاب ىَّتح «'بالكلا محلو GUN اهيف ىقلي رثب يهو «ةعاضب رثب نم" جرخُأ وأ ءءامسلا

 POS ىلع يتاتف ؛'اهب رهطتي

 ىلع كلذو ai ىلع طلسم اذه :فيّسلاك تاب ريهطتلل ةلآ ءاملا بصتنا ْذِإو

 ماق ردب ىلإ نونمؤُلاو يبتلا راس .ÉS سفّتلا فعضو Ola سجرو ةبانجلاو خاسوألا

 ظيغلا مهبوُلُق يف ناطيشلا ىقلأو das Lans نيملسُلا باصأف' «ءاملا نيبو مهنيب نوكرشملا

 «ءاملا ىلع نوكرشُلا مكبلغ دقو «هلوسر مكيفو ؛هللا ءايلوأ AS نومعزت : مهنيب سوسوُي
alsءاورّهطتو «نوملسلا برشف «ًاديدش ًارطم مهيلع هللا رطمأف .نيبنجُم نوُلصت  TAÍ, 

 «باودلاو هيلع ساّنلا ىشمو ءرطملا هباصأ نيح لمّرلا تبثو «ناطيشلا سجر مهنع هللا

 ةبنجم ةئامسمخ يف ليربج ناكف «ةكئالملا نم فلأب نينمؤملاو هيبن هللا دمأو « موقلا ىلإ اوراسف

 ءاملا الولو «ضرألا يف اهداسفو ةّيلهاجلا ىلع رصتلا ناكو Pages ةئامسمخ يف ليئاكيمو

 سجر مهمامأ خسفف « ليئاكيمو ليربج مهدوقي «هللا دن ًادضاعُم ماق دقل .رصتلا اذه ناك امل

 ىلإ اهيف اومّدقتف «مهب ديم ال ىح « مهمادقأ تحت ضرألا تّبثو so fi فعضو ناطيشلا

palهب نوكتفي  . 

 سنكت et La ةسنكم هّلأكو ,codé فظن «ةلآ لكشت دقو ءاملل روُصلا هذه

 ناك ام ىلع ًامربم ءاضق ءاضقلا يف ناسنإلا ةبغر نع ًاحضاو ًاريبعت رّبعُت « سنكتو « ثيبلا

feناطيش وأ فيعض بلق وأ دايم لمر ةروُص يف كلذ لكشت ءاوسو .داسفلاو خسولا هدنع  

 ةّيلمعب مايقلل ةروص لايخملا يف خسر هاف ega ةلاهج وأ سند ةباتج وأ داوُج شطع وأ سجن
 ةّيلمعلا هذهل Aali لاشملاراطإلا اذه يف  ءوُضْولا ىّلجتي ؛ كلذل . مئادلا لماتشلا فيظنتلا

 48 /25ناقرلا (1)
 .310ص :3ج «ريسفتلا ءريثك نبا (2)

 . 279 ص :2ج «ريسفتلا ؛ ريثك نبا )3(
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 يف ةيراضلا ةّيلهاجلا كلتل وأ «داسفلا ضرألا هذهل ًالاثم ناسنإلا دسج موقيف « ةّيريهطتلا

 وأ ءتعلط دقو سمشلا عمو gi دقو رجفلا عم ءوضولا اذه رركتيو cp قامعأ

 ei رهطيف dt ناسنإلا هيلإ دشيف «نج دقو ليلا عمو ee وأ «تّبَر وأ «تعفترا

fsءادوسلا ةيلهاج ا كلت ثيروو «ةدسافلا ةرذقلا ضرألا هذه نبا وهو كلذ نم تلفي ْنأ هل  

 .ًامود هدّصرتي ناسنإلا قيرط يف مئاقلا امهحبشب ريكذتلل ءاج ءوُضولا عيرشت DE y à ةسجّنلا

 لسغي ab لمجأ يف لفري ءاملا انمامأ AE «نافوطلا ةروص مّدقت ام ىلإ انفضأ اذإف

 نم ةعومجم  لصفلا اذه ةياهن يف  انمامأ Ras اذكه . اهلاحوأ هنع ليزيو «ضرألا هجو

 ىلإ ًاعوفدم اهنيب هسفن ناسنإلا دجي ءاهنيطايشو ةّيلهاجلاو اهدابعو ضرألا يف es رصانعلا
 DST هولعت ؛ةيناث ةعومجم لُكشتب الإ هل ىنعم ال اهعم هعارص نكلو .اهتعراصُم
 «ءالاو هلاو ءامّسلا ةعومجم اهّنإ ءاهعم et ةقالع نع اهلك هتايح ثحبيو اهيلإ نحيف
 .ةلحرلا كلت ىلإف . دوشنملا صالخلا ةعومجم



 :يتاثلا لصفلا

 ناسنإلا GE يف

PE 
 نم هل ىعوأ ناكم وقلا ضعبو .ثيدحلا اذه ضعب ينئّدح دق لك

 . موقلا ينثدح يذلا كل ُتعمج دقو . ضعب

 .260ص :4ج 2م ةّيوبَنلا ةريسلا ماشه نيا

 :راطإلا ةصقلا مدآ 1

 نم قلل ا ةّيلمع هيضتقت ام قفو اهانبترو «''””مدآقْلَخب cs تايآلا انعمج اذإ

abiىلع انفقو  ily؛ مآ قلَح ؛' مرآ قل رارق : ةيلاتلا رصانعلا نم نوكتت ةّيصَصَق  

iv pleسيلبإو ةكئالملا فقوم ؛ "اهلك ءامسألا هميلعتو  Venيف مدآ ر ارقتسا ؛' 0  
GEL؛  PELظحلاز واجت  © A ns . 

 ؛50 /18 فهكلا 165.61 /17 ءارسإلا ؛11-27 /7 فارعألا ؛59 434.33 /3 نارمع لآ ؛38 30/2 ةرقبلا (1)

 . 122.115 /20 هط

 .30 /2 ةرقبلا (2)

 .59 /3 نارمع لآ (3)

 .33 31 /2 ةرقبلا (4)

 . 120-116 /20 ab ؛50 /18 فهكلا ؛6561 /17 ءارسإلا ؛22 20 »18.11 /7 فارعألا +34 30/2 ةرقبلا (5)

 .19 /7 فارعألا ؛35 /2 ةرقبلا (6)

 117 /20 هط ؛ 19/7 فارعألا ؛35 /2 ةرقبلا (7)

 . 121 ء115 /20 هط +22 /7 فارعألا ؛36 /2 ةرقبلا (8)

 . 122 /20 هط +24 /7 فارعألا ؛38 «36 /2 ةرقبلا (9)
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 Lib ODAN يف ليصفتالو ءاهل فصوال اهريغ نأش اهنأش رصانعلا هذه نأ مغرو

 «ميدق يديجارت ماظنل عضخيو « ةّيعيبط يعيبط ةروريس قفو روطتي مات الف للا تح ا نم لعجت
3443 (1) 

aasنم لاقتنالا يف انه ًالثمم « ءاقشلا ىلإ ةداعسلا نم بالقنالا رصنع نم  ýLضرألا ىلإ  

Sمدآ ق راف  Leحبصأ دقف «ضرألا ىلإ طبهو  d-زوُمر نم رخآ زمر  ءاملا  

 ءاجف هَقْلَخ هللا ررق a هريصم اهب طبترا يتلا ضرألاو هتظفل يتلا ءامّسلا نيب ةمئاقلا ةقالعلا

 .هنم هلّرفم ال هيلع ًابوتكم ًارمأ اهيلإ ab pa تابو « le هفلخي A ىلإ هللا ةجاحلا ةيبلت
 Ds « بارت نم قلخ هنأ اهنم ءاضيأ ىرخأ بابسأل مدآ ىلع ًابوتکم ناك طوُبهلا نكلو

 اهنم يتلا ءضرألا هّمَأ ىلإ داعو ءرصق وأ نمّزلا هب لاط à هلصأ ىلإ نينحلا هره بار نم قلُخ
 هل ىّنأف « دعب قلخُي اكو ءداسفلاب هومهّناو «هوضفر ءامّسلا اكس نأ اهنمو . نوكتو غيص

  يديجارتلا لطبلا نأش هنأش OLS afi اهنمو .مهدسفيو ءاهدسفي E يف مهنيب ىقبيأنأ

 بلقنتف ءاهيلع لواطتيف ءاهحوأر نم هيف تخفن ءاهدوُلُخ ًادلاخ ؛ ةهلآلا سنج نم هسفن ٌنظي

caleةكئالملل حبصأو «ريبك ملعل هردص هللا حرشو «ةكئالملا هل تدجس مدآق .هرمدتو  

Lliهظفحتو ءهطيحُت يتلا هتياعرو «هديب ةذخآلا هللا دي يسن هنم كلذ َدهاش ةعاس هّنكلو » 

 .لوُزُتلا ناكو «باقعلا ناكف «راثو «ىصعف

 ةئيطخلاو ءاوغإلاو ةرجّشلا اذاملف «ًاموتحم DAS ضرألا ىلإ طوبهلا ناك اذإف

 أدبم قفو ابيجع' ءانب ينب نآرقلا يف مدآف .ةّصقلا يف 'بيجعلا" رصانع يه كلت !؟باقعلاو

 ىلإ ةداعّسلا نم بالقنالا ىلإ لطبلاب يهتني يذلا ٌماَنلا لعفلا لظ يف الإ يطسرألا ريظنتلا يف ايديجارتل دوجو ال (1)

 .22-32 ص ص ءرعشلا نف ؛سيلاطوطسرأ :رظنا :(ًاريهطت لقأ اذهو «ًانايحأ ةداعّسلا ىلإ ءاقشلا نم وأ) ءاقشلا

 .30 /2ةرقبلا )2(

 .59 /3نارمع لآ (3)
0 mao arte GA Pre تالا ف عا ha i 
cos fu ايف ُدِسْفُي نم ايف ُلَحَجتأ اولا LE NT ىف ل ِعاَج Gp هّنأ ةكئالملا هلا ملعأ امل )4( 

a G i ilsمهسفنأ نولعجيو «ديدجلا قولخملا اذهل مهضفَر نع نورّبعُي اذه مهلوق يفو »30 /2ةرقبلا  

 دقف ؛ كاذذإ ءامّسلا اكس نم ناكو à LT .هامدلا كفسو (AI داسفلاب مدآن ومهّتيو « عيطملا نمؤملا هللا لح

 .12- 11/7 فارعألا ؛34 /2 ةرقبلا «نيطلا وع يذلا هرصنع رقتحاو ءهل دجسي نأ ىبأف «مدآل اضفر مهدشأ ناك
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 عضت نأ اهنأش نم يتلا «"تافار او ريطاسألا ءانب أدبم ةرادج نع وهو رظحلا زواجتو ءرظحلا

 نأ وأ  ”بجنُي ال نأ هرمأتف «ًائيش هيلع عنمتف ءازجاح كلذ يف برجي ْنَم وأ «لطبلا مامأ
 حتفي ال نأ a نم جرخي ال نأ وأ Pa لكأي ال نأ وأ ةرجشلا برقي ال

 «رظحلل لثتمي الف «هيرغُت UÉ اهّنكلو PAU ضرعي ال نأ وأ «ةفرغلا كلت لخديو بابلا

 لخديو بابلا حتفي وأ شعلا نم جرخي وأ ؛ةحافتلا لكأي وأ «ةرجشلا برقي وأ «بجتيف

Aضرعيوأ  QUعومضوملا رظحلا زواجتيف  àناحتمالل  . 

 مدآ زيت دقو . ةرورضلاب زّيمتم هلأل ؛هدحو لطبلا هل عضخي يذلا ناحتمالا وم رظحلا نإ

 هديب ذخأي ْنَّم دجوو «ميلعتلا ةّيلمعل عضخ يذلا اهنيب نم ديحولا ناكف « تاقولخملا نع

 ah ام اذإ ىح ىلعألا لكلا عابّتاو ةّيردلا هيلع ىتفلا ناك .اهءامسأو «ءايشألا همّلعُيو

 ىتفلاك ءامّسسلا يف مدآ ناك . ةفالخلاب ًاريدج نوكيو « عالطضا ريخ ةلاسرلاب علطضي  ةعاسلا

 يف ًالإ هل حاجن الو ءاهناسرفو اهخوُيش ريغ هل ةودُق ال ءاهلّتمو اهلاصخ ىلع ىبري ةليبقلا يف
  6 £ Aمه 5

 زواجتو ةفرعملا لوبقل ةوقلاب ادعتسُم  ةيردلل دعأ ىتف لكك  مدآ ناكو . اهرارمتسال هقيقحت لظ

 ) Je )1رظحلا  Interdictionرظحلا زواجتو  Transgressionىدحإلا فتاظولا مس يف ةثلاقلاو ةيناّثلا نّيَئْفيظولا

 هتسارد نم ًقالطنا ؛ ّينالكشلا ةسردملا داو دحأ «بورب ريميدالف هعضو يذلا نيثالقلاو  DLHدقو «ةيسورلا =

Laial يف تامالعلا مدعو ةوينلا يف تارا ضعبياهنراقو ءاهتغايص داعأو ؛ فئاظولا كلت نورب دولك شقان 

 :امهّيباتك يف كلذ رظنا ءاكيرمأو ةبيرغلا

Vladimir Propp, Morphologie du conte, pp. 35 - 80; Claude Bremond, Logique du récit, p.p. 11 - 103. 

 ) )2سويال ىلإ اهرمأ ةهلآلا تردصأ  Laiosءهلتقف «بيدوأ بجتأو ءرظحلا زواجت هنكلو «بجني ال نأ نانويلا دنع

  ilgosكلذ تدلخ دقو  GE paadاكلم بيدوأ سيلكوثوُس ايديجارت ةصاخو ءايديجارتلاو .

 ) )3ةاروُثلا يف ( DASرظح  Uامهّنكلو ءاهراجشأ نم ةرجش ايرقي ال نأ ةّئجلا امهنكسأ دقو - هجوزو مدآ ىلع

 /7فارعألا ؛35 /2ةرقبلا +17 /2 ء نيوكتلا رقس « ميدقلا دهعلا ءرظحلا كلذ ازواجت 19.

 ) )3رمش راجشاب نانويلا دنع ةهلآلا هنج جعن  Lasراجشألا ةسارح ىلع ةهلآلا 5 دقو دوخ او ءاقبلا فح

 قرسي ال ىّتح  yÉروح نم تاسراح-  . les hespérides AN ÉHةفرعملا ةرجش نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
  UEحالل ةرجش يدويا يبدالا ثاوثلاو ريسنتلا .

 ) )5.'اوجرخف ءاوجرخت ال : مهل تلاق“ اهخارف مامحلا مأ هب ترمأ ام - لافطألل ةّيورملا صّصَقلا يف وهو

 ) )6يف ةلاحلا هذه درت ام اريثك  SGIرظحيو ءرصقلا وأ تيبلا يف ةماقإلاب لطبلل حمسُيف « تافاقتلا فالتخا ىلع
 .اهلخديف ءاهنيعي ب ةفرغ لوخد هيلع

 ) )7ايديجارتلا موقت  SNوأ ؛ةهلآلل ضرعي نأ نم لطبلا ريحت ىلع  aaليج  AYIيف كلذ راش دجنو
 ضرعي نأ نم ناليغ ريذحت ىلع ينب يدعسملا دسف «ثيدحلا بدألا  QUءابهاص بلاغو ءاهل ضرع هّنكلو .
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 «ءامّسلا نكست اهدحو تناك يتلا «ةكئالملا هل تدجسف ءاهيلع هسفن ضرفو ؛تاقولخملا

 . اذه مدآىوس EH يف اهريغ رخآ قولخم الو ge» ةيآلا حيرصب هتاذ سيلبإ ناكو

 معي نأ بجي ناك ام ae دقل . ةّيبسن ةفرعم تناك مدآ اهب ريت يتلا ةفرعملا هذه نكلو

 ولو . "اهبرقي ال نأ هبلإ بط يتلا «ةرجّشلا هذه هلّثمُت كلذ ريغو «كلذ ريغب ًالهاج يقيو

 ر نيبو هنبي دهعلا مادل «مارحلا ةرجّشلا رمأب ًالهاج مدآ ل ؛لاحلا كلت ىلع y تّلظ

 , ءاش ثيح ؛ًادَعَر اهنم لكأي EL يف هتايح تّرمتساو «هيلع هتمعن تلصاوتو

 نا هيلإ بط ام هريغ IA TEA امب ىفتكا . مالسإلا ٌدح ىلإ ًاعونق نآرقلا مدآ و دبيو
 ةطيسب ٌدحلا اذه ىلإ نآرُقلا ةّصق تناكف . ةَّنجلا Las نكسو «هجوز ىلإ نكسو . ملعب

 ءدوجوملا عم مات ماجسنا يف اهتاّيصخش شيعت «بالقنا الو ءاهيف قيوشت ال «بيكرّتلا
 «قطنملا ةّصقلا نع ضفنال ةريتولا هذه ىلع لاحلا تمادولو .ديزملا بلطت الو «هزواجتت ال

 هللا لاق دقل .ذافن الو ءاهيف ةربع ال ؛ةملك دَّرَجم هتملك تديو ءزجنُم نود هللا عورشم يقبو

 ءاعورشم  كلذب  مسرف VERS T ىف لِعاَج نإ ) :مدآ قلخي نأ لبق ةكئالملل

 ءةفيلخ نود ضرألا تّلظل ةّنجلا يف مدآل ظولف .ًازجنم ةصقلا قطنم يف بّلطتي عورشملاو

 . نيح ىلإ راظنإ ٌدّرَجُم ًادَغَر اهنم A, EL يف مدآ نكس ناك كلذل .زجنُم نود عورشملاو

 مدآ ىلع شوشي ذإ وهف . ثادحألل كرحملا ةطساولا رود ةّصقلا يف ناطينشلا بعليو

 شيعلا ÉG Lo À هيلع عّيضيو ءاهنكس يتلا نجلا نم هجرخيو ؛هيلعهللا اهب معنأ يتلا هتمعن

 يف ةفيلخ مدآ هلْمَج يف ةلّممتلا هللا ةئيشم جرخيف «ثادحألا ىرجم يف ايساسأ ًارود بعلي

 -رمألا رهاظ يف ادب ْنِإو  ناطيّشلا نوكيف .زاجنإلا ريح ىلإ عورشملا زجح نم « ضرألا

 ضرألا يطعُي ديدج روطت وحن ةصقلا عْفَد ىلعو ءاهقيقحت ةت ىلع ًادعاسم  برلا ةئيشمل ًاضراعم

 . امهنم VE رمعت يتلا «تاقولخملا نيب قّرفيو «ءامّسلا نع ًاداعتبا اهديزيو «ةايح

e34 2ةرسسقبلا/ » OR és ne SV LEA CD 

PA يف سيلبإ ءرشح يف حضاو انه باطخلاف 

PSC TaD هذه GE Vus LS is اهتم الو ET َكُجَوْرَو ْتنأ نكشأ pas TEZOJ 

 /2ةرقبلا « 4 َنيِمظلا 35

 ) )3/2ةرقبلا 30.



 ىلإ مدآه داشرإب وهف ؛ًاريسفت اهيف هل دجن الو «ةّصقلا هلهاجتت ًالاكشإ ناطيشلا حرطيو
 . هدحو مدآ بيصن نم نوكت نأ ينآرقلا باطخلا ءاش يتلا ةفرعملل ًاكلاًم صَنلا يف موقي  ةرجّشلا

 «قئاقحلا فّيزي نأ نم نّكمت فيكو !؟اهنم لكألا نع بّئرتي امو «ةرجّتشلا سيلبإ فرع فيكف
 «مدآ ىلع ةليحلا يلطنتف نجلا يف دوُلُخلل ةرجش «ضرألا ىلإ روُبعلا ةرجش «ًةرجّشلا لعجيف

 D .ةايحلا يف قيرطلا قشو LD لاجم يف ةيانع نم هب طيحأ امو « ملع نم يتوأ ام مغر

 . هيلغُيو ءاهيف هبلاغي «ةفرعملا قيرط ىلع مدآل ًاسفاّنم ةّصقلا يف هسفن ضرفي ناطيشلا

 نأ ىلإ ةطساولا  كلذك ناك À «بّرلا عورشم قيقحت ىلإ ةطساولا ناطيشلا ناك اذإو

pisءاهنم لكأو ؛ةرجّشلا ىلع هّلد نإ ام .  Feامهنع يروو ام هجوزلو هل تدب  
 هريخ 20 «نوكلا ىلع هانيع CRU ie «هتاذب ًالهاج ناك مدآف .' ose pe نم

 ملاع ىلإ ةلماشلا ةطاحإلا ملاع نم جرخيل ناوألا هل نآو « هتبرد  كلذب  تلمتكاف مرش نم

 . سفتلا ىلع ليوعتلاو ةايحلا كرتعم يف قيرطلا قش

 زفاحلا كلذو à مدآ نيوكت لامتكال ةّيرورضلا ةقلحلا كلت ةّصقلا يف ناطيّشلا ناك دقل

 ةروثلا ىلإ « هتلوهسو شيعلا دّغَرو قلطملا ناميإلاو مالسإلا نم ءهّدض ىلإ ALT بالقنال

 . شيعلا لجأ نم دكلاو ةايحلا كرتعم لوُخُدو لوهجملا بهايغ يف زفقلاو نئاكلا زواجتو
 ةراشإو LD ميلعتلا ةّيلمع ءاهتناب Gi بصتنيو ءاديدج ىنعم  كلذب  طوُبهلا يسنكيف
 . هلل عوضخو لاح ماودو رارقتساو ماظن نم ةّنجلا يف fo حبصأ ميلعتلا كلذ نأ ىلإ

GSماظتلا ةقلح جراخ  فاضأ ام سيلبإ هيلإ فاضأ ةعاس  حبصأ مدآ ملع  » LÉ 

 D مدآ ىلع بكف «داسفلا نضتحت ضرألا تماق ءهدحو PUEN ًالاجم ءامّسلا تناك ذإو
 نم بتتسي D هللا دارأ امل ةضهانم ةوُق نالكشي احبصأ امهّنأل ؛ هلثم سيلبإ ىلع LS ءاهيلإ

 1 . ءامّسلا يف رمأ

 sus $ ؛20/7فارعألا eg ةؤس نم اتع ردم انك دن نبا انف سوو

Li CETلاق  pusلَه  oiىلع  gaiال سمو مخل  AL © JEاني  db ugi VIS 
«Eee LE gi121. 120/30.  
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 GED علق هور يالا ET هر

 ملاعلا عم ةعيطق لولا اذه SSL . .هلإلا ملاع نع »© حور نم هيف ess ار

 مدآاهيف علطضيس يلا LAN ةايحلا ةقالطنا .هسفن تقولا يف ÉS- ِهَّنإف ءيوللا

 ءاوغإ ناطيّشلا هاوغأ ,OP مدآ نال ؛ ةّنجلاب هدهع رخآ يف اهب ضهني أدب يتلا «ةّيلوؤسملاب

Paiةّيحض نكي ملو ؛ةرجّشلا نم لكأف  feدعب اميف  دوهجلا رفاضتتس يتلا  
 . ءاوغإلاو ءارغإلل ءاعوو «ءاّدلل ًالصأ اهلعجتل

 باغ ىثنأل اعبت نكي ملو «ةفالخلاب عالطضالا ىلع ًارداق «ةّيلوؤسملا مدآ ناك نآرقلا مدآ

 يذلا مدآَن كَّسل اجوز هيف تناك ءقّيض زّيحب الإ هئاضف يف ظحت ملو à POLE نم اهمسا

 بلطو kide فرتعاف « ةّيلوؤسملا كلتب ًايعاو ناك نآرقلا مدآو . ”سفّتلا تاذ نم هلثم تقلُخ
OÙ Aهريغ ةّيحض ناك ول كلذ لعفيل ناك امو « هّير نم  . 

 :ةديزملا رصانعلاو ريسفّتلا مدآ 2

 هذه نكلو . of يف ةد راولا ةيساسألا اهرصانع ىلع ريسفتلا يف ذ مدآ Lai ظفاحُت

 ملاع ىلإ ءامّسلا ملاع نم رولا ةّيلمع ديسجتل نآرقلا اهب ىفتكا يتلا ةّيساسألا رصانعلا

RS, àةجاح يف «بسحو ًالكيه ريسفّتلا يف حبصُت « ةيرشبلا ةايح يف ماه ًابالقنا  

 ةجاح يل يتلا «ةديزملا رصانعلا نم ًاريثك اهيلع يفضي هدجن كلذل «ءانغإو ريوطتو ميعطت ىلإ

 .59 /3نارمع لآ OSS نك A ES بارت نم ais psi ES هلآ دنع یس م تإ

SLR ()2(9/32ةدجّسلا ء4 فِحوُر ن . 

 Lies الكف چو تي Sul TRS de ouf لَم ماغي لاَ
Se UE oat buisماء َّصَعَو  esih AG121 120 /20هط 4  . 

 يف مدآ جوز مسا دري ملو" :لوقي ثيح ؛429 ص ilg ءريوتّتلاو ريرحتلا ءروشاع نبا رهاطلا :ًالثم رظنا (4)

cd ANنبا نع شادخ نب دلاخ نع هتاقبط يف دعس نبا هاور ثيدح يف اهمسا ركذ دروو :ءاوح بّرَعلا دنع اهمساو  
 :كلذك رظناو . "هوؤلمي نل عاصل فطك ءاّوحو مدآل سالا :لاق هلأ كلك هلا لوسر هب غلبي بهو

Toufy Fahd, ‘La naissance du monde selon l'Islam”, in La naissance du monde, p. 263. 

I اج وزا مكيف نم ركل َقَلَح fees نمو $ ؛189 /7فارعألا gr RS ES َلعَجَو ل )5( 
  il/30مورلا ء4 21.

90 



 هتالؤاست نع ةباجإلا نم Kais «ًالوقعم ًاكاردإ اهكاردإب حمسي اطسب روُمألا طسب ىلإ ناسنإلا
 . خّسرتيو «هيف ناميإلا مّعدتيو ؛ةفرعم_كلذب دادزيف «ًالامتحا وأ ةرورض هسفت يف ةمئاقلا

 :ءاوح-1

 ةموظنملا . ًانايحأ ريغت يه لب «ةطيسبلا ةفاضإلا اح دنع ةديزملا رصانعلا هذه فقت الو

 عم عقوام كلذ نم gal ةهجو هعم لّدبتت احن تاّيصخّشلا تحنتو ءاهرسأب ةّيركفلا

tresيف ًاببسو «ةئيطخلل ًاساسأو «ءاوغإلل ًالصأ حبصُتل ؛ريسفتلا يف تمحقأ يتلا  

 رعاشم نم يمالسإلا يِبَرَعلا لايخملا يف جلتخي ام ىلع لاد رصانع  يرمعل  يهو « طوبهلا
 خيرات نم مّدقلا يف ةيراض ةنمزأ ىلإ كش نود  اهلصأ دوعي ءًاليوط اهيلع يير ؛ةأرملا وحن

 ريخ ةاتفلا دأو JE «مالسإلا قالطنا ةعاس ةمئاق تلازام تاسرامُم ىلإو «ديعبلا قرشلا

 تك ول“ : هلوقك لوسرلا نع يور ام ريثك يف اهتّيعرش دجت ةّيمالسإ ةّيعجرم ىلإو ءاهيلع لاثم
 de é> > de نم اهجوزل دجست نأ A رشبل دجسي DIT ًارمآ

 يهاذإف . اهنع مهل تناك يتلا ةروصلا كلتل ًايزاوُم ةأرملل تحت يذلا مسالا ءاج دقو

 CRU يتلا ةداملا سفن نمو ءاهئاوتلا يف me ÉH اهنم تتح يتلا SU سفن نم ءاّوح

 وأ بثأذلا نول وأ ديدحلا !دصك عداخلا قيربلاو gaal اهبوشي ناولأ ىلع do تاملك اهنم

 ناكم ىلع اهقاقتشا يف ةّلادرمألا ةياهن يف  ءاوح ىقبتو .”رُيطتلاو داوسلا ىلإ ئموُت يه
 ضرألا Es ؛نيح ىلإ Vel ءاوتحال ًاراطإ تناك املثم اهريغو otia هذه ءاوتحا

 . 75ص elg ءريسفتلا ءريثك نبا (1)

 ركذلل نوكت ةفورعم ماوهلا نم TA :اهنمو ءاوح ةّدام ءبّرَعلا ناسل ءروظنم نبا : : يف al هذه رظنا (2)

 N ةرمس ةوخلا" Paie لثم ةتمكلا هطلاخي نول ةوُلا“ EULI يف اهيوحتلا' يح SH تيمسو « ”ىثنألاو

 «هقبخب كلذكو ؛ ةّقدب زيمب ال يذلا هنولب مهدنع بثذلا رهتشا شا دقو ."بئذلا نول هبشي تبن ءاوحلاو ؛ءاوح ةأرماو

 يذلا ىوحألا ءداوّسلا ىلإ برضت ءاوح ةفش « ىوحأ دوسأ لك" OLSIN leao paal اهكيلاعص بّرَعلا تمس ىّتح

 . 'قتعلاو مّدقلا نم دوسا
 « برَعلا ناسل ءروظنم نبا ahy هل ينطب ناك اذه ينبا نإ :ةأرما تلاق «ءيّشلا يوحي يذلا ناكلا مسا ءاوحلا )3(

 ؛ دعبتسم ءيش وهو  مدآو ه ٠ يح ءيش نم CAG اهّنأل مسالا اذهب تمس ءاوح نا وه عئاشلا نأ مغرو . يوح ةّدام
LEYيف لمعت ةّيعيبط ةّيلمعب قثوأ ةقالع ىلع ودبت اهّنإف  يبح ةّدام نم ءايح وأ ةايح ىّمسُت نأ برقأ ناك اهدنع  

  اهنطبب  ةرورض [SALES ؛لافطألا اهئاوتحا ىلع اهتردُق
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 لّوعُي الو «ةّيلوؤسمب اهيلإ دّهعي الو ءالعاف تسيل يهف .رذبلا اهيف تبتف رطقلا اهباصأ ةلحاقلا

 يف رابخأب ريسقتلا جع دقو . ءاش À سيلبإ اهلمعتسي ءاوغإ ةليسو يه Us «ءيش يف اهيلع
 اهّنكلو «كانه صقنتو ءانه اهرصانع ديزت «ةبكرم وأ ةطيسب ةيصصق تادحو تماق «كلذ
 مكا :اهيلع رابغ ال ةلوهُسسب سيلبإ اهكرحُي ناك يتلا cale طيروتو مدآ ةئربت ىلإ اهلك ىعست
 بيطأ ام ةرجّشلا هذه ىلإ يرظنا' :اهنع هللا ىهن يتلا ةرجشلا نم ءيشب اهاتأ دقو اهل لقي

 مدآ عنتما دقو اهل لقي fetes تلكأف «ءأوح تذخأف ءاهنول نسحأو اهمعط بيطأو اهحير
 i CS أ SE انوُكَت of ss tenus ْنَع US UŠ ام  :ةرجشلا نم لكألا نع

VhTوأ قشم نود 'اهيلإ اهب ىتأ" ىَّنح اھل سوسوُي ملو أ ؟اهنم تلكأف «ءاوح تأدبف  

 *؟اهنم JN ىلإ تعراس ىح اهنم تبرتقا نإ امف «ءانع

b ta TGIرثكأ يف ةليحلا هيلع لطنت مل ءاوح سكع ىلع  c aahitهيلع تلطنا ولو  

 ىلإ مدآَقْلَخ دس  سيلبإ ىعس دقل pate هل هاضرت ال ام وُو «هیلع سيلبإ قوفت نابل
 يوس يذلا مدآب Go ae فرش يف هداقتعال هل دوُجٌّسلا ضفرف «هنأش نم طحلا

 Peb نم

 لواطت نمو هّيرل نايصع نم هيف هيلع فقو GI هلک رش اذه سيلبإ نأ ملعي مدآ ناکو

 . مالكلا لوسعم نم هل ER امهم سيلبإ ةوعد ًاضفار ea هتلعجف «هيلع

 اهعفدي يذلا يساسألا يتلا اهرصنع حبصُتف ءصّصَقلا يف ةغلاب ةّيمهأ ءاوح يستكت

 ةئيطخلا يف هطاقسإل مدآ عم ليح نم لمعتست ام لضفب بيرغ”و ”Lens اهؤلميو HE» ىلإ
  لكألا نع عنتما دقو هل لقت ملأ :رخآًانيح ةعدخلابو ءانيح ناهربلاو ELU ءاهاّيإو

 بجع يف لوقت يهو اهتاذ ةرجشلاب oi ملأ 1؟"ينرضي ملف «تلكأ دق Ae E ؛ مدآاي'

 .20/7فارعألا(1)

 دحاو رڭذب هريغ ىفتكا نيح يف :ةيلاوتُم رابخأ É اهنم DS ؛رابخألا ذهل اَعْمَج نيرّسُمْلا رثكأ يربّطلا ناك ( 2)

 .273-275 ص ص ء1م OTAN ليوأت يف نايبلا عماج «يربّطلا : يف كلذ لمجُم رظنا ءنّيتثا وأ اهنم

 يف ًاحضاو كلذ ءاج دقو «مدآ عم BAL هلصأ فرش يف هداقتعال ؛هنم اريكت ناك مدآل دوُجسلا سيلبإ ضفر نإ ( 3)
 .12/7فارعألا € نمط ني AS 5 نم Ge Rs اأ لاق ) :نآرقلا
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Liteنسحأو :اهمعظ بيطأو ءاهسير يطأ اه ةرجتكلا هده ىلإ نظن“ :ناطيتتلا اهمّلع  

 يتلا ةرجّشلا تحت يهو اهب هنتفت ءاهتساحم ىلإ ةليحلا اًهتّيعأ ةعاس عيجتلت ملأ مث 1؟ اهنول

 الف La» اه يتأت نأ الإ ءال :تلاق هتجاحل مدآ اهاعدف" «سيلب] اهيلإ اهب ىتأ دقو cd مرح

 ىهتنم ىلإ لصت ملأ ؛ًاريخأ مث ؟"”لكأف «"ةرجشلا هذه نم لكأت نأ الإ ءال :تلاق « ىتأ

 هركس اذإ ىَّتح ءًارمخ تقسو «هيلإ تعسف ؛لقعي مدآو رمألا اهيلع ىصعتسا ةعاس رولا

 , 2!؟لكأف ءةرجتشلا ىلإ هتداق

 اعيش ÉH ءاوحو pol وصتي ال لايخملا نأ ني هنأ ىلع فقي صّصققلا هذه يف BEN نإ

 ىلإ ناّنحيو ءرشبلا pag امك ناَعَدْخُي ءرشبلا ملاع ىلإ نايمتني ةأرماو لجر ريغ رخآ
 Le حالس لمعتست ءاوح هذهو «هتجاح ىلإ ءاّوح وعدي مدآ اذه . رشبلا LS امهضعب

DEدشرلا دقفيو ءاهنم هتجاح ءاضقل اهئادنل بيجتسيف ءديرُت ام ىلإ هعْفَدو هئارغإل   et 
 ًالثم ةرمخلاك ةّيويند طئاسوب

 يراشإلا امسي La نع باغ فورعلا رشبلا ملاع يف ريسقتلا يف ءاوحو ْمدآ لح ذو

 سندا ملاعلا ىلإ «ةّنجو ًءامس ed ملاعلا نم تردحناو AN يف ik ناك يذلا

 .لامكلاو pi ملاع يف تناك نأ دعب «هيوشتلاو داسفلا ملاع يف تقلزناو «تاءارغإو ًاضرأ

 لءاستي يتلا NE ريسفت ىلإ ىعستس اهّنإف ءايثدلا ةايحلا يف ةّصقلا تّلح ْذإَ
 مدآ توغأف «ناطيشلا اهاوغأ يتلا ةأرملا ءوح ةّصقو af هيلع ىصعتساو ؛ناسنإلا اهنأشب

 تّقحتسا  ةئيطخلا تنأ دقو  يهف .اهتعيبطو ةأرملا نأشب ةمئاقلا زاغلألا ضعب لحت لجّرلا

 :ًالئاق مدآ ملاسملا هدبع ىلإ هّرسأ يذلا هللا رارق ريغ رخآ ايش باقعلا اذه نكي ملو «باقعلا

OU"يف اهيمدأ نأ يلع  Eدقف ءةهيفس اهلعجأ ْنأو :ةرجّشلا هذه تيمدأ امك «ةّرم رهش  
 ھے

 رسي لمحت Giba تنُك دقف ءًاهرُك عضو ًاهرك لمحت اهلعجأ ds «ةميلح as تنك

 .273-274ص ص ء1م OTAN ليوأت يف نايبلا عماج «يربّطلا : يف رابخألا هذه رظنا ( 1)

 : لاق بيسملا نب دعس نع طيسق نب هللا دبع نب ديزي نع قاحسإ نب de نع ةملس We :لاق ديمح نبا اندح ' (2)

nesينثتسي ام هللاب فلحي  eهتداق ركس اذإ ىح «رمخل ا ُهْنَقَس ءاوح ؛نكلو :لقعي وهو ةرجتشلا نم مدآ لكأ ام  
 .275ص le» ,نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج cg ut « "لكأف ءاهيلإ
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x PUS La 0% 2دجت  Éaضيحلل  olلمحللو  osًاريسفت نيريسعلا . Hs 

 رسعو ءامدإ نم ةأرملا ىلع Lia ام لعجتف « يهلإلا لدعلا أديم دّكؤتل ؛ ةصرملا ةصقلا منتغت

 ايلا ءاسن ناكل ءاوح تباعا يلا يابا لولو : يهلإ ملظ ةجيتن ال هشفرتقا بنذ ةجيتن

 نانمز ناسنإلا ةايح اذإف ." D نتو ارس EEA ضحي ال

 بيرق ضام مزو Ehle AA سد هؤاضف «هب مالل Vs ضام ٌنمز «نآلاقتسُم

 لولا يف لتي فاش د حألإ نيءاضفلا نيب لصفيالو . ايلا ةايحلا هؤاضف à « لقعلا هكردي

 AU ضرألا هذه ىلإ ÉH ءامّسلا كلت نم

 نكسي جوز هل سيل «ًاشيحو اهيف يشم” ÉL يف اقلط ارح لوُرثلا لبق ام مدآ ناك

"Leلبق ام ءاوح تناكو  JINًايضام تناکو ناك . ىقشت الو ءضيحتال «مدآ سفن نم  

 «ضرم الو ؛ءاقش الو ءاهيف ملأ ال «ناسنإلا اهيلإ حي ةدلاخ ةايحل الاثم ٌةروُص لكشت

 هلإلا ىلع af saza aC روصتي يذلا هلإلا ملاعب لايخملا يف طبترت «توم الو

 عالطضالا ةايح .ّمات بالقناف ؛ لولا دعب ام ةايح ÜI .هتياعرو هفطعب هطيحيو «هديب ذخأيل
 َءيش ال . اودع ناسنإلل ٌناسنإلا موقي اهيف «تاذلا ىلع ليوعتلاو ؛ءابعألا لّمحتو «ةّيلوؤسملاب

 دقو cl نع ناسنإلا اهثرو ءايندلا ةايحلا يه كلت . رسما ةدالولاو ضيحلاو ءاقشلا ريغ انه

 ىلع ناسنإلا فيخُت ةبيهر ةروص ES عقاو ايندلا ةايحلا يه كلت . هلإلا ّقح يف ةئيطخلا ايتأ

OU 

 امهيف محقأ ذإ ؛ًاعئار E5 Pages be نبا نع ًالقن - O S نبا رّوص دقو
 ال مث «ضرألا ىلإ َكئطبهأل ns :ًالئاق مدآل حرص هلعجو ءًاعم امهيف ًالعاف هبّصنو هللا

 نالكأي اناكو «ةّنجلا نم طبهأ" RL ةجيتتلا رقم كلذ ىلع les « دك الإ شيعلا لانت

 «ثرحلاب Gy ءديدحلا ةعنص ais «بارشو ماعط نم دَعَر ريغ ىلإ طبهأف fé اهنم
 ACT کک ديس ا ےک أ ووو يحرم
 . 197ص «3ڄ «ريسفتلا «ريثك نبا :رظناو »275.274 yo ص ء1م « نآرغلا ليوأت يف نايبلا عماج «يربطلا (1)

 .275ص ءام TA ليوأت يف نايبلا عماج «يربطلا (2)
 .268ص « 1م OAN ليوأت يف نايبلا عماج «يربطلا (3)
 . 197ص «2ج «ريسفتلا «ريثك نيا (4)

94 



cs g ءىقس مث ۰ عیزو feهارذ مت «هساد مف «دصح غلي » féهتجع مث «هنحط » ddهل «هزيخ  
 ."غلبي نأ هللا ءاش ام هنم غلب یتح « هغلب ملف « هلكأ

an dlءاهيلع ةايحلل ارحم هللا ل مجت ضرألا يف ناسنإلا  etsهلآعبت  
 يف مّ نأ الول رارق اهلّرقي ال يتلا ضرألا ىلع شيعلا عيطتسي نأ هل ناك ام مدآق .. "ييف
 نحطلاو ةيردّتلاو سودلاو داصحلاو يقّسلاو عرلاو ثرحلاب fs «ديدحلا ةعنص ءامّسلا
 «ءامّسلا يف همّلعت ام لضفب ضرألا يف ايحي ريسفتلا يف ناسنإلا اذإف . . لكألاو زبخلاو نجعلاو
 نيعباقلاو ةباحّصلا نم اهّيعرش متت ES ايلا هتايح بستكتو «ةناتم لب هتقالع دادزتف
 . ©ةأشّتلا نمز «لّوألا نمّرلا يف مت ام ىلع ًادهاش موقتل ؛ ؛ صّصّقلا يف مهلاوقأ سبتقُت نيذلا
 يتلا ةيسدقلا نع ءيش يف فلتخت ال اهدجي ةماعلا فاققلا يف ةبستكملاةيسدّقلا هذه يف رظانلاو
 ةماعلا ةفاقّقلا يبعشلا دقتعملا ىزاو ذإو . ضرألا ىلع ناسنإلا Le يبعّشلا دقتعلا اهيسكي

 . ةعساولا ساّلا ةفاقث يف بترا ريخ لانو e yh زرحأو « ةملاع ةغبص بستكا

 اهملاع نع اهب ىأنت تادايز نم panaki هذه هيلع يوطنت امب ًايعاو ريثك نبا ناك دقو
 عمو . .رظن اهيف ةلأسم نيعباتلاو ةباحصلا تانقثب اهلصو ناب ًارعاشو OTA يف فوصوملا

 وأ :"بيرغ اذهو' لثم تارابعب اهيلع قيلعّتلاب ىفتكا لب <« ءًاعطاق ًاضفر اهضفري o) p ؛ كلذ

 حصي داكي الو «بیرغ Vas وأ ef لّوألا لوقلا نأ رهظألاو" وأ «'رظن HE اذه يفو'

 LAN "تارابعلا نم كلذ ريغو ؛"ملعأ dy ءهب تحي ال هلثمو Legea الجر هيف OP ؛هدانسإ

 هرفظ الولو . هّبنم نبا وأ دوعسم نبا وأ ساّبع نبا نع ةلوقنم ثيداحأ ضفر يف هجرح ىلع
 ىلإ اهّدر وأ نعط وأ اهيف ككش ناك امل دنّسلا يف مهبُم لجرب ثيداحألا ضعب يف

 مع Blé كلذو" : لوقلاب اهيف يفتكيف ءًاضيأ اجرح اهبيذكت يف دجي يتلا «تاّيليئارسإلا
 LO lel dy هب هلهج هًّرضي مل لهاج هلهج ds «هملع هب ملاعلا عفني مل

 ( CD«يرشخمزلا : :ًالثم رظنا ءاجهنم يآرلا هنم دمتعا ام ىح «ريسفتلا يف تعاش ةّصق يهو  SČSص 2ج 58.
 ) )2هانبور ام رابخألا هذه تيور دقو” : :لوقلاب ءاّوحو مدآ يف همالك متخ يذلا يرّبطلا دنع احضاو كلذ رهظ دقو

 *”مهريغو نيعباّتلاو ةباحصلا نم هنع ٠ ليوأت يف نايبلا عماج « يربطلا  cle OTAN.275ص

.75 »74 168 ge 1ج «ريسفّتلا ءريثك نبا : يف اهريغو انصن يف اهانجردأ يتلا تارابعلا هذه رظنا» ) 3( 

 )77 )4ص ء1ج ءريسفتلا «ريثك نبا  iهريسفت يف ًاريثك دّدرتت ةرابع يهو .

95 



 هنع اهيوريف « صّصق نم Gal هعمج ام دمتعي ءاوحو مدآ نع هثيدح يف ريثك نبا ناك
 ءاوح ناطيشلا ءاوغإ صوّصُخب راتخا دقو .اهنم راتخي وأ ءاهرصتخي وأ «هدنع تدرو امك

 زاربإل ةيفاك  اهدحو تناك eg al اهاور يتلا تسلا صّصّقلا نيب نم ةدحاو ةّصق pol لبق

 هللا نيب ثيدح اهيف رودي يتلا ةّصقلا يهو . هدهع يف روُمُألا هذه يف داقتعالا نايرس لصاوت

 A ءاوح ناب نوصملا هجوز امهم بيجيف «مارحلا ةرجّشلا نم هلْكأ ببس نع هلأسي مدآو
 تءاجإو . "ًارسع Y عضت ال نأيو ءاهرُك ًالإ لمحت ال ناب اهيف همكح هللا ردصيف «كلذب

 ©!ةتباث اهيف ةيدانسإلا ةلسلّسلا تناكو cage نم تلخو «ساّبع نبا نع ًالقت ةّصقلا هذه

 اهراتخا بئاوشلا كلت نم هدنع تملس ْذِإو . يوري امل ًادنس اهماقأ لب «ريثك نبا اهيف نعطي مل

 ال ارصتخُم هدارأ دقو «هريسفت يف PAPA نأ هل ناك ام يتلا gal نم  اهريغ نود

 . يربّطلا دنع درو ام لكل عسّني

 :ةّيحلا 2

 ءاهيف ريسفتلا اهمحقأف à Va ركذ نم ةيلاخ نآرقلا يف ناسنإلا GE Las تناك
v, #6 ةناكم لالتحا نم اهتنكم ةّيعرش اهبسكأو « طوبهلا ىلع ةدعاسُلا رصانعلا نم ًارصنع اهلعجو 

 ريثك نبا نإ ىّتح « ”ليجبّتلاو ةيانعلاو مامتهالاب مهدنع تيظحو e oppl دنع ةقومرم

 197ص 12e ءريسفتلا «ريثك نبا(1)

 نايفس نع ؛ماوعلا نب دابع انئدح نيسحلا انثّدح « مساقلا انثدح :ريرج نبا لاق" :يلاّتلا دنتسلاب ةصقلا تءاج دقو )2(

 «197ص Ig «ريسفّتلا ريثك نبا 1[ . . jure نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ملسم نب ىلعي نع ؛نيسح نب
 17-21 /20هط à ىعست ةيح تبلقنا دقو ءىَسْوُم اصع صوصخب كلذو «ةدحاو ةّرم ,OU يف ةّيح ظفل درو ( 3)

 «يبطرقلاو يزارلاو يربطلا ندل نم ةقئاف ةيانعب تيظح ًالثم يهف e نيرسفُلا ىدل اهب مامتهالا بسن تفلتخا دقو )4(

 273 ص ص «1م TAN ليوأت يف نايبلا عماج « يربطلا : كلذ يف رظنا .ريثك نباو يرشخمّرلا ندل نم لقأ ةيانعيو

 LS ؛ةرقبلا ةروس نم 36 ةيآلا هريسفت يف EH ركذي وهو ٠ 65ص «3ج Dp» ءريبكلا ريسفتلا ؛يزارلا ؛276-

 LÉ لخدي مف .ةّيح هسفن لعجي نأ ىلع ردقي مل ملف ؛ةّيحلا مف نم لوُخدلا ىلع ردق ول سيلبإ "نأ ge ؛اهرمأ
 ص 1م OAN ماكحأل عماجلا « ييطرقلا ؛اداسف P برقأ se يف EH لخد سيلبإ ناب لوقلا ربتعُيو
 نم هللا ودع تلكم ناب Us ÉH يف  مالّسلا هيلع pol مداخ تناك ةّيحلا نأ SAS : یور دقو »300.204

 ؛ كلذ مح ناييو «نهلتقو col يف ةريثك ثيداحأ ىلإ قّرطت مث .(295ص) "كانه ةوادعلا ترهظأو ءاهسفن
 .77-78 ص ص ء1ج ءريسفتلا «ريثك نبا ؛63ص اج SÉ « يرشخمرلا
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 يف ككشي مل Aa ام لاونم ىلع ًاجسن ةيمالسإلا EGNEN يف اهتلصق ربتعا يذلا
 0 'ضرفلا يف هلبق Da اَمر ام داشأو LS Up لب ءاهرصانع يف نعط الو ءاهرمأ

 دجو لاكشإل Lt آجرخم ءاّوحو مدآ ةّصقل SLR ةّيحلاٌرايتخا لّكش دقو
 سوسو نأ سيلب] عاطتسا فيك ومو Sie هنأشب نآرلا مهل مدي ملو ؛هيف مهسفنأ نورس
 ناكو ءءامّسلا يف نجلا تناك اذإف . PUS Ge لبق ÉH نم درط دقو ؛ءاوحو مدآل
 برُق نع اروح بجوتست يتلا ةسوسولا يلمع D اهيلإ mas «ضرألا يف سيلي
 سوسو [وأ ] ةّنجلا باب جراخ وهو امهل سوس ,وسو' هَّنأب لوقلا Dis ةصاخ « ةليحتسم حبصُت

 . نيرّسُملا نم ريثك دنع لاكشإلا ل حيل نكي مل

ee 

 ALI Us ضرألا يف وهو امهل

 ÉH تناكف

 يهو . .اهرصانع ىلع ml نم ديزل ءافضإلا ةمصقلا اهلمعتمت .se ol لاف

 ىلع هتردُقو هئبخ ىدم ىلع ًادهاش موقت à PES نم ةنزخلا هعنم دقو نا جولول سيلبإ ةليح
 se D cel ATÉ ىلع نيمئاقلا Le db عاطتسا دفل . .ركدتلاو هيومّتلا

Gpكلذ ناك  colle surم تبث يذلا «ناسنإلا عم هناش نوكي نأ ىسعامف  
 lae لوبقل اهعماس د متل ؛ هيومتلا اذه Lai لغتستو . .ةلاحم ال هبلاغل É .لوجع À قلُخ
 . عينص نم هيف عرشي امو سيبإ نیب ًازجاح موقي نأ نم فعضأ ناك يذلا ؛مدآ ل الزإ

 « يبعشلا pa af هلبق نمو ءريسقتلا اهلغتسا ةصرُف ةّصقلا هذه يف AUS ناك
 اهلثم يشق ال A سانجأ لك نع فلتخي اسنج JEA يتلا lei نع ثيدحلل
 Ai باقعلاب اهطيرو ءاهيف ةعيبطلا هذه لايخملا لغتسا دقو .ًافحز فحزت لب ؛مئاوق ىلع
 اهتدعاسُم يف JEE «بنذ نم- ىلوألا قل ا ةعاس تأ ام ببسب فحزت اهلعجو ءاهيلع
 ets pol تاذ ۔ كلذ لبق تناك دقو «هيلع هللا مرح يتلا « ÉL ىلإ لوخدلا ىلع سيلبإ

a)مهضعب لاقو  LSىلإ يملا مف نم لخد هّنِإ : :ةاروتلا يف ءاج  CREريسفتلا «ريثك نبا » ilgمغرو .78ص  
 ."دافأو ؛داجأ"دقل : : هيف لاقو « تاّيحلا يف ثيداحأ نم duel كانه  داشأ دقف « ةيحلا ةصق ءراصتخا
 ايف 86 of كل ُنوُكَي اَمَق ام AG لاق ) : : مدآل a ىبأ امل ىلوألا ةرملا يف LÉ نم سيلبإ درط م (2)

Ed EG13 /7فارعألا 4 نيرغصلا نم  . 

 78ص ilg «ريسفّتلا ءريثك نبا (3)
 .273ص te TA ليوأت يف نايبلا عماج « يربّطلا ( 4)
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duou. باودلا نسحأ يهو ءريعبلا اهّنأك [وأ ]هلل et نم EALS 

Lei ام- كلذب  دّكأتيف . نيطم ةايحلا نم تفرعو «pere دق - ءاوحو مدآ ناش tete. 

 لّيخَملا هخيرات يف قولخم لكل نأ نم هيلإ  coteيف ىرخألاو «ءامّسلا يف ىلوألا
EE ا دم تا سك 

 ةفحاز تبلقنا دقو « ÉH هذه يف ًاحضاو ىّلجتيل كلذ إو . تولا لينل يعسلا ةّقشمو

aدعب  dlتناك  Égلاثم هل سيل لامجو لد تاذ  . 

rpp 
 وأ «ةاروتلا يف هتدجو اجب ةّيحلا باب يف تناعتسا ةيمالسإلا ÉGI yall نأ مغرو

 إف . ةيمالسإلا ةّيبرَعلا ةموظنملا وخت ام راطإ يف اهعم تلماعت UE «Ps ىورُي ناك ام

 «ةرجّشلا ىلع ءاوحو مدآ تلد ؛ طوبهلا ةّيلمع يف ًارشابم ًالعاف ةاروّتلا يف ةّيحلا تناك

 بحاص نآرُقلا هلعج يذلا «سيلبإل ًادعاسُم ًارصنع ةيمالسإلا EGA صّصّقلا يف تحبصأ

 « “ريغ سيل هلآعبت اهلعجو ÉH رود نم حو «سيلبإ رود ىلع ريثك نبا دّكأ دقو . ”ةلعفلا

 .abs -تقولا تاذ يف Ds OTAN يف درو امل اريجتسُم حلاو سيلبإ نيب عْمجلا ءاجف

 امبرضتال :تاّيليئارسإلا ريغ وأ «تاّيليئارسإلا LÀ ءرصانع نم هافضأ ام لضفب ؛"بيجعلا'

 . هفرحُت الو «نآرقلا يف ءاج

 ام ةّيعرش تبستكاو ؛"بيجع' ملاع نم DS ةعيدب ةروص ةصق لك يف ةيخلا تناك
 A. SOUL عناّصلا ةردُت ىلع ًادهاش هيف تماق ةعاس OUN ميظع نم نيدلا هب اهابح

 يذلا Las الم او نوعرفلا تفاخأف « ةيرحسلا ىسؤم اصعل ًالاثم ةروص نوكتل هللا اهراتخا

aaانه تناكف ءاهلاعفأ بئارغ ترّكّدو ءاهرمأ نم توق ءصّصّقلا اهيلإ تربنا دقو .  

 «يدابازوريفلا «ةّيناسارُخلا لبإلا ةّيتْخَبلاو تخببلاو . 273ص sle OAN ليوأت يف نابيلا عماج يربطلا (1)

 . تخب ةّدام « طيحملا سوماقلا

 .198ص 2e ؛77ص « 1ج ءريسفتلا «ريثك نبا (2)

GET َسَوْسَوَف ؛ 36 /2 ةرقبلا «4هبف GEL LE g SRE)» 

LÉ EL ES نأ لإ g oa َنَع USE UKE L لاق امه وس نم UE Gus 
 ; US jugiفارعألا :4 تريجصتلا 20/7 .21.

 . 198 ص 2 ءريسفّتلا ؛ريثك نبا ؛"سيلبإل حبت يهف ؛ًاحيحص اهركذ ناك اذإ ةّيحلاو“ )4

-21.17/20 «b (5) 

uui Gal 
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GLSةياغ يف يهو ءريغص هّنكلو [ . . ]ناج اهّنأكٌزتهت [ . . ] ةعيرس ةكرح كرحتي ًاليوط  

 GENAU «ةرخصب تّرمو SG ؛ةرجشب ترمف «[ . . JEH ةعرس ةياغ يفو «ربكلا

 هيلإ رظن نابعُت مظعأ [ كانه تناكو le A ءاهفوج يف ةرخّصلا GSS عمسي yiye لعجف
 «لبإلا نم ةقلحلا لثم ةرخّصلاب ري «ُهَدْخَأ ديرب ًائيش يغتبي ÉIS «سمتلي بدي «نورظاتلا

 ءًاران نادت هانيع ءاهّقتجيف «ةميظعلا ةرجّشلا لصأ يف هباينأ نم بالا نعطيو ءاهمقتليف

 هيف عساولا بيلقلا لثم L ناتبعشلا داعو « كزايتلا لثم رعش ليق fe» اهنم نّجْحملا داع دقو

telاهل اينو  Vi pe 

 يذلا (ea دنع نامّزلا نم ىضم ام يف نأش اهل ناك . Ée ةناكم ةّيح لا تزاح

 فاخ يذلا هّيبنل fa اهراتخا ةعاس نأش هدنع اهل ناكو .لامجلاو نسخا يف ةيآاهغاص

 تناكف à ناجل ا ملاعب نآرّشلا لشم اهطبر 5 ؛لايخملا يف نأش اهل ناكو .راتحاو ؛ نوعرفلا

OUAISيّمختلاو رستا ىلإ سيلبإ ةليسو ناسنإلا قلَح صّصَق يف موقت  MAIنود  
 يف ناك ام اهرمأ نم ناك ةّيح نطب يف وهو سيلبإ اوُدري نأ EU ىّنأو EE هدري نأ
 TAN يفو «سانلا صّصَق

 :مدآ نم ءاوح وأ  ةدحاو سفن نم مدآو ءاوح :ةدحاولا سفتلا 3

OP Aیربنا دقو . "اهجوز اهنم هللا َقَلَخ «ةدحاو سفك نم مت قلا نأ ىلع ًارارم  

 كلت نم قلُخ يذلا Ole à ”مدآ يه ةدحاولا سما ل « كلذ ىلإ ريسفتلا

 بيجعأ ” نم نابعُت ىلإ اصعلا لوحت يف امب pal فدكت مل 142. He ie «ريسفتلا «ريثك نبا (1)

 أمي هتقالع تعطقنا gi هفصو يف تلغوأوأ ءايرغ ًاناويح تاب ىّمح D» كلذ ميخضت ىلإ تعس لب ؛"بيرغو

 ملو . هللا ةردُق ىلع Ms نوعرفو A bla y اهلمعتساو «صّصَقلا هذه ريثك نبا لقن دقو .نيباعث نم ساّنلا فرعب

 2828 /213) LÉ نبا لثم à مهنم هلق الإ ىَسْوَم اصع /نابعُت ىلع تبلغ يتلا فاصوألا هذه نيملسملا ءاملعلا نم ركنُي
 LS لثم وأ ؛”تاّيحلا فيفخ ناجلاو' ناجلاك اهلعج يذلا ءنآرقلا يف ءاج ام بسانت ال اهربتعا يذلا (889 6

 .282ص :ثيدحلا فلتخُم ليوأت « ةبيتق نبا ءرظنا .ريغ ال "نيب

 . 141ص 3g ءريسفتلا ءريثك نبا ؛31 /28صّصققلا ؛10 /27لمتلا (2)

 .6 /39 رمزلا ؛ 189 /7 فارعألا ؛98 /6 ماعنألا ؛1 /4 ءاسنلا (3)

 .47 cdg ؛262 151ص ص «2ج ؛424ص ء1ج ءريسفتلا ءريثك نبا (4)
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Š ؛ًالاكشإ حرطي ال ةّيرشبلل كرتشملا لصألا مدآ ناك اذإو . .ءاوح يه ةدحاولا En 
 قْلَخ ةركف ناف « ةّيديحوُتلا تانايذلا هتتبت يذلا قطنملا  deمدآاهنم قلُخ يتلا اهتاذ سْفَّتلا نم

  kتالؤاست «  apيف موقت يتلا ساف . .اهتاذ سف ةملك  AE LÄN«دسجلل
 حورلاب طبترتو  pallaحبصُت © ردصلاو بلقلاو لقعلاو  dbدنع  - ill:نورّسفي مهو

 و  AGE Res LE SEEًاعيمج اوراتخا دقل .ريغ ال دسجلا ىلع-
 لوقلا  OÙاهيناعمو سْفّنلا اولمهأو ءدسجلاب_كلذب اهوطبرف «مدآ علض نم تقلُخ دق ءاّرح

bably ءاوح تقلُخ هنم يذلا علّضلا ةّصق ىورف «ىحنملا اذه ريثك نبا فلاخُي ملو .ةدلاخلا» 

PTE p رّسْفُي وهو هيلإ عمتساف: Lu de نم ًاريثك اهيلع تفضأ ثيداحأب 

PU Rd he سفت ني RUE ید مگر اوت 

 ىلاعت لوقب  Loيتلا هتردق ىلع مهل اهم «هل كيرش ال هتدابع يهو ءهاوقتب

  Éهيلع مدآ وهو «ةدحاو سمت نم اهب  EGE ES D pHاهيلع ءاوح يهو
 ءاهآرف « ظقيتساف «مئان وُو هفلخ نم «رسيألا هعلض نم ْتَقلُخ «مالّسلا  metسنأف

 «لجّرلا نم ةأرملا تقلُخ : لاق سابع نبا نع [ . . ] متاح يبأ نبا لاقو . هيلإ تسنأو ءاهيلإ

be یا نات كلش, ضرألا ند راك 
 علّضلا يف ءيش جوعأ إو ؛علض نم تقلخ ةأرملا نإ :حيحّصلا ثيدحلا يفو . مكءاسن

 «هالعأ  Dهميقُت تبهذ  Ds eÉ Sجوع اهيفو «تعتمتسا اهب تعتمتسا .

tiili ملاع نع اهب داعتباو BSU ملاعب اهل طبر وه دسجلا نم ءاوح رادحناب لوقلاو 
 امو « لقعلاو حولا يه يتلا  DRاذه دنع رمألا فقي الو .ءايشألا نيب زييمتلا نم  ČHلب

 . ةيرورض اهلعجتو «ةّيباجيإ ةغبص y ىلع يفض ناعم ةرخاز يهو ءسْفَن ةدام ءبّرَعلا ناسل «روظنم نبا (
 .4اهلإ نكت اهو ,Go Jésus نم RE ذأ وه 189 /7فارعالا ؛1/4 ءال (2)

 1/4 ءاستلا (3)
 لهآ نعانغلب امي : :ًالئاق ele ركذي ث يح ؛76ص elg كلذكو ؛424ص lg à gen» ءريشك نبا (4)

 CS .هب لوبقلاو ريخلا ديكأتل كلذ ركذي وهو < "سابع نبا نع ملعلا Jal نم مهريغو ةاروتلا لهأ نم باتكلا

 الو «لكألا نم نيع ئلتمت ال أو «ماعطلا يف ةوهّشلا طارفإ ةماهّنلاو Ag ؛ ةوهّشلاو ةّمهلا is «ةجاحلا

 . مهن ةدام « A ناسل «روظنم نبأ « ناطيش مسا منو :ًاضيأ ناطيشلا مهلا يناعم نمو . 'عبشت
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Oنوكت نأ اهل ريتخا دسجلا نمف :هل ليثم ال ًاعيضو ًادح اهب غلبيل ءاوحب ردحنيس ريسفتلا  
 رسيألا عِلّضلا نمو « ””رسيألا علّضلا نم نوكت نأ اهل ريتخا عالضألا نمو « علض نم تقلخ

 املثمف ءاهنع اهل ديحم الف ءاهيف ةعيبط جوعلا اذهو ء جوعملا هئزج نم نوكت نأ اهل ريتخا
 اهب عاتمتسالا OLS ءاهميوقت ىلإ ليبس ال ةأرملا ÈS هميقُت تيهذ اذإ جوعملا علضلا رسكتي

 نبا اهيف بعليو «نينمؤُملل حصُنلا a ؛ةّيثف ةقيرطب ةصقلا لحدتتو . جوع ىلع يهو

 اهملاع نم اهجارخإو ءصّصقلا فيظوتب رمألا قلعت GÍ هل ناك يذلا «يدايرلا هرود سابع

 دقو ةأرملا ّنأل ؛مهءاسن اوسبحي نأ ىلع سانلا اًئاح بصتنيف « شيعملا اهملاع ىلإ 'بيجعلا"

 اهتقراف ام يتلا اهتروص اهل يوتستف ءريغ ال لجّرلا يف ra تلعج  ةّداملا لجرلا نم تقلُخ

 اهضفرت لاكشأ نم كلذ هباش امو ءاوغإلاو D نع اهثحب راصتقا يف ,LÉ ءطق

Ja UT. padلعجو ءاهنم قلُخ دقو ءاهل هتايح فقو «ضرألل زمر ةّصقلا يف وهف ؛  

agéهذه يفو . ”'اهّلغتساو ءاهحلفف ءاهيف  Aنم. فقث ةأرملاو لجّرلا نيب ةحيرصلا  

 لاكشأ يف اهرهظُيف «ةدحاو ةظحل لايخملا نع بيغت ال يتلا فالتخالا هجوأ ىلع  ديدج

 لجّرلا هيزنت ىلإ يعّسلاو ءداسفلا يّشفت يف ةّيلوؤسملا ةأرملا ليمحت ريغ اهنم هل ةياغ ال ةفلتخُم
 . كلذ نع

 كرتشملا لصألاو ةاواسما رارقإل ةنيمث ةصرُ يف ”اهجوز اهنم َقلَخ يتلا سلا” توف اذكهو
 دوُدُحلا ةماقإو «عمتجملا قش نيب لصفلا تاهاتم يف تعاضو ؛اعم ّيلوؤسملا لمحت ىلإ ةوعدلاو

Lesامو «ةحضاولا ةقرفتلاو فالتخالا لاكشأ نم الكش يواسّتلاو ماجسنالل عضو ام حبصأف  

 يذلا علّضلا اذه ًاخراص ًاريبعت اهنع ربعي « ةينودلا نم ًاعون ةأرملل ًافيرش ًالصأ JR نأ نكمُي ناك

 نبا رهاطلا دنع ًالثم هدجنف ؛ثيدحلا انرصع a ًايدق يربطلا ذم نيرسمملا لك هب لوقلا راتخا

 . لبق نم ouai دنع رمألا ناك امك Lu هيف كلشي الو ءهدكؤُيو ؛هيوري يذلا روشاع

 يف مدآو ET ةيلمعلا هذه نأ يف لتي à Le رخآر صنُعب مدآ نم ءاوح GG طبتريو
 ًارود رصنعلا اذه بعليو . ءاوح ةيوست يف عورشلا لبق EN هيلع تيقلأذإ sel نم ةلفغ

 . 182ص elg ءاهتالالدو ةّيلهاجلا نع بّرَعلا ريطاسأ ةعوسوم « ةنيجع damon :ًالثمرظنا ( 1)

 .اضيأ ايسنج امه Je مهن لعجي اع «ةأرملاب طبترت زمّرلا ىوتسم ىلع اهتاذ ضرألا نأ ةّصقلا نع بيغي )2(
 .215ص «4ج «ريوتتلاو ريرحتلا ءروشاع نبا رهاطلا (3)
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YGدوُجو يفتنيو « عقاولا ملاعلا نم ةّيلمعلا هعم جرختف ؛”بيرغلاو بيجعلا“ لاجم يف  
Aaناك يذلا «مدآ بييغتب  DY SÉلَك عم مات ماجسنا اذه يفو . هنوكي  SE Le 

Éضرألاو ءامّسلا ترطُق املثمف «بيقر الو «هيلع دهاش الو ءروُمَألا جلاعُي هللاف » 

 ديكأت ريغ اهءارو ءيش ال ةياغلو «هللا الإ اهب طيحُي ال فوُرُظ يف ءاوح تيوس «مدآ قلخو

 ةباجتسا سيلو «ماظن نم وه هددحي ام قفو قلل ا ةّيلمع يوتستف . هقْلَخ يف قلاخلا ةئيشم
 مامأ حئفي i la ًارود LUN ةيحاّتلا نم دهاّشلا بايغ بعليو . ةقولخملا رصانعلا ةجاحل

 É نم الاخ ًاريبعت اهنع رّبعُتف ارح ًاريوصت ةلاح ا ريوصت نم اهنكمُيو  ةضيرع ًاقافآ ةصقلا

 . طرشوأ ديق

 ذخأ' ملأ نم هحيرُت اهن JE ءرخآارود مدآ ىلع تيقلأ يتلا ةّسلا بعلت امك

 لإ ءاوح ري مل مدآف . ةليمجلا اهتروُص الإ قلك ا ةّيلمع نم ىري ال هلعجتو ؛"هئاكم مألو هعلض
 ةأرما هبنج تبصتناو ؛ءاوح تلمتكا دقو "همون نم بهو ae تفشُك' ةعاس

o "i jalةّصقلا زهتنتو  Lo pál oiaلوقي هلعجتف «ةفرعملاب مدآ مامإ ىلع  ديدج نم  دّكؤتل  = 

shit.هدأ امل دادتما اذه يفو . “*يتجوزو يمدو يمحلا اهّنِإ هيل يلا دارس  

yoyaةأجافملاو ةلفغلا ةعاس ىح هتطاحإو اهلك ءامسألا مدآ ميلعت لاجم يف ةق ةقباسلا . 

 . اهاّيِإ همّلعُي نأ هللا دارأ يتلا ءايشألا ملعب

 © رمألا ريبدت نع ةلفغلاو «سآرلا يف أدبي يذلا ساعا اهفصوب . E هذه لدتو

 ةجاحبو ؛هرمأب ًالهاج OLS «ءاوح É يف عرش امل مدآ نع كاردإلاو يعولا بايغ ىلع

 نم هبوشيام مغر «هيلإ نكس يذلا el ad نوكيل هللا هل هراتخا سينأ ىلإ هسفن

 سفن نم علّضلا fs أ !؟علض نم ردحنت ملأ : LAG ذم ءاوح قفار هیوشت وهو ؛هيوشت

 .566ص «3م «نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج ؛يربّطلا كلذكو ؛76ص « اج ءريسفتلا « ريثك نبا (1)
 Te : 1ج ءريسفتلا ءريثك نبا 0(

 ىلإ راص اذإف «سآرلا يف اديب ساع EI ؛مون ريغ نم سالا سلا : نسو ةدام «بّرَعلا ناسل ءروظنم نبا (3)
 . "قلخلا رمأ ريبدت نع لفغيال هلأ هليوأتو“ GE الو ةت AE ال ) ةيآلا ريسفت يف لوقيو ٠ "مون وهف بلفلا

Jar (4)عون نم تارابع يمتتت ةّداملا سفن ىلإو € ليلا لامتحاو ولا علو ٠ عالضالل لتتم علم  : : gel 

  علض ةّدام ء بّرَعلا ناسل «روظنم نبا e og علطضاو . لمح

102 



 تناك دقو .“!؟ليلا نم يشملا يف نوكي ةقلخ جاجوعالا علضلا' َسْيلَو أ !؟عّلضلا ةّدام

 . مدآ توغأو «ةرجّشلا تبرقو «سيلبإ مالك تعمسف «جاجوعالا كلذل ًالاثم ءاوح ةريسم

 لطبلا JEŠ اهلكَم ناك . ةعيبط هولا اهلصأ نع ًاريبعت ءًأوح ةريسم تناك دقل

 يفو dé يف هتامصب لمح «ةرورض هيلع ًابوتكم كلذ ناكو « ةئيطخلا ىتأ يذلا يديجارتلا

 Laïos سويال هدلاو ناك 45, af coki لتق ْذِإ وما تبدو وشنت . همسا

bb Wasلالخإ كاذو اذه عينص يفو . هيف ةهلآلا مْككَح ضفرو ,روظحملا طاوللا ىطاعت  

 ناك يذلا جاجوعالا ىلع Lg pas لد دقل .داسفلل خيسرتو GAU ضقنو « ةماقتسالاب
LSGينعي بيدوأ ظفلف : لعفلاب امهّيَمسا يف ًادوجوم «ةوقلاب امهيف  KEمَدَقلا  PAR 

 يذلا Labdacos» سوكدبال وه لجر لصأ نماردحنا دقو GAII ينعي سويال ظفلو

 ءافارحنا  يعيبطلا يشملا ىوتسُم ىلع RCE مهتثالثف ؛ ””علضألا جرعألا همسا ينعي

 نإ نوعاّطلا ماق دقو . اهلك ةعومجملا هيوشت يف اوبّبستف ءًاضيأ ًافارحنا قالخألا ىوتسم ىلعو

 هلاوز طبتراو «ةبيط ةنيدم يف ىّشفتف «هيوشّتلا كلذل ًازمر  ايديجارتلا يف ْنِإو «ثيملا يف

 Peer اهصالخب هنم ةنيدملا صالخو «مهلاوزب

 ءهيوشتلا ىلع WE لدو «ةايحلا g ءاوغإلاو ءاوتلالا ىلع اهمسا لد يتلا ءاوح نإ
 4 £, م و 35 €

 قيرغإلا بيدوأ  اهزمر يف  يزاوُت ةروص الإ تسيل «تاّدللا بح ىلع لجّرلا يف اهمهن لدو
 . هنم صالخلا ىلإ ليبس ال داسف نم ةعومجملا باصأ de رّبعُتو ء سويالو

 :ةرجشلا 4

 يف ًابيجع ًاراطإ  ناسنإلا قْلَخ ةّصق رصانع نم اهريغل ًافالخ  ةرجّشلا E مل

à nlاهلوح هيف ةدراولا صّصّقلا تداك ىَّنح  Jiروطت ىلإ رقتفت «ةدحاو ةّصق يف  

 ةرجش نم لكألا ءاوحو pol ىلع مرح هللا نأ يف ةنوكملا اهرصانع صّخلتتو «ةحضاو ةيؤّرو

 . علض ةّدام . برَعلا ناسل «روظنم نبا(1)

Claude Lévi - Strauss, Anthropologie structurale, t.l p.p. 236 - 7 ًالثم رظنا: (2) 
F 0 

 :رظنا ءاكلم بيدوأ ةريهشلا هايديجارت يف بيدوأ Les سيلكوُقوُس دّلخ دقل (3)
Sophocle, Oedipe roi, in Théâtre complet, p.p. 105 - 143. 

 .235-320ص ص «سيلكوفوس :ينانوُيلا يليثمتلا بدألا نم ءنيسح هط : يف ةّيبَرَعلا ةمجرتلا رظناو
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 وأ «ةلبنّسلا وأ ,ةطنحلا وأ ءمركلا يه ةرجشلا كلت Ds ءاهنم الكأ امهّنكلو «ةّنجلا يف

 bjele كلذو“ :لاقف «ماهبإلا هلثم حجرو g l هيف ًارياسُم ريثك نبا هلاق ام كلذ . ""نيتلا
leهمْلع هب ملاعلا عفني مل » dsناك دقو ."””ملعأ لاو «هب هلهج رضي مل لهاج هلهج  

 لئاسم ثحب يف قلطنا ,LL ءاهعونب متهي ملف «ةرجّشلا عم ءيّشلا سفن لعف هلبق يزارلا
leالو نإ له لثم اهيلع زكر ءاهب  EEE oies GEمأ ؟اهنم برقلا ميرحت ديف  

 !؟*اهنم لكألا ىلإ هزواجتت

 رثكأو ءريسمتلا نم "بيرغلاو بيجعلا' يف ًاقارغإ رثكأ ةرجّشلا لاجم يف OTAN ناك دقو
 GE RG UŠ اَم :  لاق ةعاس سيلبإ ناسل ىلع Ds co اهطبرف ءاهدنع bf هنم

Visitesنأ  EL KEنم اوك  VDMاهنوكب اهتعن ةعاس  BR p 
ATةّيوامس اهلعجو «راجشألا نم اهريغ نم اهزّيمو ءاهنأش نم عفرف « 4  Leeةّنجلا . 

Éريسفتلا اهاوتحا يتلا صَصَقلا يف 'بيرغلاو بيجعلا' يف لغوأ ًاداعبأ ذخأت نأ رظتتن » 

 اهابح يتلا اهتّيلامج اهنع عفر اطير عقاولاب اهطير ىلع اولمع نيرا نكلو à pil ريغو
 وأ «راجشألا راغص نم وُو LS نوكت نأ اهل اوراتخا ok اهنأش نم اورّمصو ON» اهب
 .لقألا ىلع اهنم ةماهلا «راجشألا ةليصف نم اتسيل امّهو A وأ « ةطنح

 ةمركلاف . ةّيمالسإلا ةموظنملا راطإ يف ةلوقعم ةرجّشلل مّركلا رايتخا ةّيلمع ودبتو

 هدب للم  اهّصخ هللا نأ ىلع لاد اهرايتخاو ؛نيملسملا ىلع هللا مرح يتلا ةرمخلاب طبترت
 € 5 E ¥ 7 5 ايد كد

 الأ ضرألا يف هتفيلخ نوكيل هافطصا يذلا  ٌمدآ دبع رمأف « ميرحتلا نم ءيشب  ةقيلخلا

 اهدنع بات ىرخأ ةرجشل ةلباقم ةلاحلا هذه يف ةنحلا ةرجش موقتو . اهنم لكأي ًالأو ءاهبرقي

 ص ؛1م OTAN ليوأت يف نايبلا عماج ءِيرَبّطلا :ًالشم رظنا ءرخآ ىلإ رسم نم فلتخت aalt هذه داكت ال (1)

 ؛ريثك نبا ؛63 ص ء1ج SN «يرشخمزلا ؟5-6ص ص ء3ج Dp «ريبكلا ريسفتلا ءيزارلا ؛271 268 ص

 .76-77 ص ص ؛1ج ؛ريسفتلا

 . 77ص ء1ج ءريسفتلا «ريثك نبا )2(

 . 6ص Ig Dp «ريبكلا ريسفتلا «يزارلا (3)

 .20/7 فارعألا (4)

 120 /20 هط )5(

 .26ص «سلاجملا سئارع «يبلعللا :ةنحلا ةرجش يبلعقلا اهاّمسو «بهذلا جورم يف يدوعسملا اهركذي مل ( 6(
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 ؛نّيّتفلتخُم نيتاحرمب طبترم ةرجشلا رايتخاف . "ةنوتيزلا يهو «هتيوت هنم هللا لبقو مدآ

 ةكرابملا ةنوتيزلا Es «ةبوتلا ةلحرم امهتيناثو « ةمركلا LÉ ؛ةئيطخلا ةلحرم امهالوأ
22 

 ةيرشبلا ةايح يف اعشمارو اهلعجو «نآرقلا اهقرش يتلا

GIوأ ةطنحلا رايتخا  AEنع ًاديعب ءزمّرلا نم ًايلاخ لظيف ؛ةرجّشلا عون نييعتل  UE 

 WEN هيلع po اذالو ؟ةعومجلا ءاذغ يهو pol ىلع ةطنحلا مرح اذاملف . هكاردإل ةلواحم
st (d E Eىلع بوُعَشلا هلكأتو ؛ةرومعملا هب جعت يذلا بحل ا زمر يهو €  Leeله مأ ؟اهفالتخاو  D 

 اني ال {al ؟نانوكت ام ةلاحلا هذه يفو ؟هفرعن ام ريغ رخآ ًائيش ناينعي ةلّبسلاو ةطنحلا
GM لؤاستلا ىقبيف ءامهنأش يف ءيشب PU 

  ةّيمالسإلا LA ةّينهّذلا يف  لّثمُت مل ةرجّشلا نإ :- غارفلا اذه مامأ  لوقلا عيطتسنو

 ملاعب مهمالسإ يف الو «مهتّيلهاج يف ال بَرَحلا دنع طبترت مل اهّلعلو «زمّرلاب Gi ًءاضف
Oiane وأ GEAD ءامّسلاب اهتطبر ةريثك بوعش هيلع ترج ام ًافالخ» à Lai 

 ىرخأ نطاوم يف َْتَدَرَو اهريغ تارجش ىلإ مدآ ىلع تمرح يتلا ةرجّشلا انزواجت اذإو
 يف ءاج ام ىلإ ًائيش نوفيضُ ال مف ءربكأ dll دنع نكي مل اهظح l اندجو ءنآرقلا نم

 ءءانيس روط نم جرخت يتلا ةرجشلا وأ OAM ةرجش وأ « نوتيلا ةرجش نأشب نآرقلا

 ( CNص «1ج «ريسفتلا ءريثك نبا 76

 ) )2/24روُثلا 35.

 ) )3ينيوزقلا ركذي  Eىمسُي ابيجع  PEهل ءادج ةحئارلا بّيط تبن" : يلي ام هيف لوقي  ELبيي ؛ةريغص
 ةهكتلا  de, àةيوقت هصاوخ نمو « مفلا يف كسم اذإ ناسللا  GUNاذإ راغشألا يف رعّشلا تابنإو «لزاونلا عنمو

 «لحكلا يف لعج  Esتاقولخملا بئاجع ؛ينيوزقلا ؛'”محّرلا نم فزّتلا سبحيو ؛ناقفخلا نم عفنيو ردّصلا
 ص ص «تادوجوملا بئارغو 252251 .

 ) ) 4نكمُي  cfسوُطلاو زوُمرلا نع ثيدحلل دايلإ ايسرم هصّصخ يذلا لصفلا ىلإ عوُجيرلا لالخ نم كلذ ىلع
 دقو «تابّلا ملاعب ةلصلا تاذ  yanasرهاظم هيف لوانت ًامسق ةرجّشلل  paill:ةريلك بوُعش دنع

Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p.p. 229 - 280. 

 : كلذ نم اهتالالدو زوُمرلاب ةصاخلا سيماوقلا ىلإ  ًاضيأ  عوُجرلا نكمُي امك
Dictionnaire des symboles, article: Arbre. 

 .35 /24 روثلا ةصاخو 429 /80 سبع ؛1 /95 نيتلا ؛ 11/16 لحتلا 1 +35 /6 ماعنألا (5)

 52 /56 ةعقاولا +43 /44 I 462 /37 تاّفاصلا )6(
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 ÄN اهماقأ تانرامم يف اوعّسوتي مل مه  كلذك . ””نيطقي نم ةرجش وأ a ''نهذلاب تبنتو

 تاقالع يف الو PELLI ةرجّشلاو ةشيبخلا ةملكلا نيبو AN ةرجشلاو LT ةملكلا نيب

 يف اوفتكا دقل ,PERTE aaa NES pole ءاج املثم ناكملاو ةرجّشلا نيب اهماقأ

 ا ا a «سايتقالاب Jll اذه

 ال ملاوع يف حاسو ءابيجع Lati ينآرقلا ص لا هجا LS ةباقر مهسفنأ ىلع اوطّلسف

 Él .ًائيش ةديزملا رصانعلا نم هيلع نوفضُي الو ؛هنوزواجتي ال « همالك اوداعأف ءاهنوكردي

 « صيصخت وأ زيي نود ELI رجش ىلإ اهتبسنب اوفتكا نآرقلا يف اهركذ ذري مل ةرجش اوقلتخا

 Page فشتكا دقو هللا هجو نم رف ÚS هغوو مدآ كَم يف لّثمتت اهتفيظو اولعجو

 ملكي ناك يذلا هلل ًادعاسُم تماق $ ؛اهتفيظو يف نمكت مهدنع ةرجّنشلا ةّيمهأ تناكف

 ON ىلع ةّصقلل ًادعاسُم كلذك  تماقو هير مالك عمسيل « هتفقوأف 2 وهو مدآ

 ناك Él مغر «مدآ سأر رعشب قلعت نأ تعاطتسا ْذِإ ؛اهعافترا ىلع Bo ةديدج ناعمب اهئانغإو

 P pos ةلخن EE الاوُط الجر“

oyasi )1(20/23  

 . 146 /37 تاّقاّنملا )2(

 -24-26 /14 ميهاربإ (3)

 .35 /24 رونلا (4)

 ص :3ج ؛511-512ص ص ؛2ج «ريسفتلا ءريثك نبا : كلذ ىلع فوول ريثك نبا ريسفت ىلإ عوجرلا يفكي (5)
 23 12 11ص ص 4g» ؛281 280 »236. 235ص

 دنع هتروع هل تدب ةثيطخلا نم هيف عقو اميف عقو Ê «سآرلا رعش ريثك قوحس ةلخن هلاك الاوط الجر مدآ ناك ' )6(

 : تلاقف «ينيلسرأ :اهل لاقف « ةا رجش نم ةرجش هسأرب تقّلعتف ؛ نجا يف ايراه قلطناف ءاهارب ال ناكو « كلذ

À؛براي : لاق رفت يثمأ ؛مدآاي : : لجو رع هير هادانف . كلتلسرم ريغ  anad Aiنبا  ca2ج  

 مدآ قلطناف" : ةرجنشلل صيصخت اهيف مشي ee Lu الف ؛ ىرخأ ةرم ناكملا سفن يف ةّصفلا داعُّتو ؛197 ص

 :iaht هللا هادانف ÉL نم ةرجش هسأرب تقلعف à ni يف الوم مالّسلا هيلع -

 ۔ 197ص «2ج ءريسفتلا ؛ريثك نبا (7)
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 :هنع توكسملا كلذ سنجلا 5

 اهنم برشا هيلإ ST اهطبري ملف Sade TG ةرجشلا نأشب ريسفتلا تكس دقو
 سنجلاو يّرعتلا لئاسم يف ضونلا  كلذب  ىشاحتف «ةأوّسلا ةروعلل ودب نم اهرمث لكأو
 نم غارفلاب تهعنا le ةّيلمعل ًاليدب رود باجنإلا اهيف بعلي ةّيعامتجا ةايحل دادعإلاو
 اجسنو ؛ةّيهلإلا قل ا ةّيلمعل ةاكاحُم عورشملا ةلصاوُم ىلوتيس يذلا «لوألا جوزلا قْلَخ
 . اهلاونم ىلع

 كش نود ءايح ةّيضقلا هذه نع نيرّسُفملا نم هريغ تكس امك ريثك نبا تكس دقل
 يذلا شحّشلا“ لمت يتلا سنجل os À qe Éa رثكأ اهربتعي a ىلإ ملاعلا دشي ناك
 . هبيسب اهبيصُي fs نم ًافوخ De ةفاقّثلا هاشاحتتف ag" ثيدحلا بجي ال

 مدآ ناك دقل Cu ًارود سدا اهيف بعلي ةّيفاقث ةايح تناك ÉH يف مدآ ةايح نإ
 هل رشح الإ  هتاذ سدّقلا بانج نم بلطب هل ةكئالملا دوجس امو cel تاسدقم نم ًاسدقم
 «سّدقُلا ءاضفلا ةفاقثب هديوزتل الإ اهَلُك ءامسألا هميلعت امو Úle Lo ةموظنملا نمض
 نّوكتيف «هللا همّلع ام هريغ Us « هلا عورشل LUE هرود اهيف بعلي نأ هيلع ناك يتلا ؛ ءامسلا
 هاذ هلا a GÁ حصو يتلا e BEN راتخا يذلا ملاعلا عمتجملا  كلذب

 Lai ALA eab MN ؛اضيوقت ءانبلا ضو ةأوسلا ةروعلا هذهب اذإف
 ةاشفإو ؛ةمرُحلل كتهو «ةريرّسلا يف حبقو « ”هنم ىيحتسُي املا شكو «رّكسُي نأ بجي
 نوناقل قرخو etat نم Aai ةفرعملا ليسل عطقو ؛ءامعلا ىلإ ةدوعو ارسل

PLناطيشلاب مدآ ةّصق يف ةروعلا تنرتقا ؛كلذل . . 

Sigmund Freud, Introduction à la psychanalyse, p. 238.1( ( 
 .روع ةذام «بّرَعلا ناسل ءروظنم نبا (2)
 i .80ص « مالحألا ريسفت يف مالكلا بختم ٠ نيريس نبا (3)

 . لولاو ةأوسلا فشك ةعاس فّقوتيس كلذ نكلو cod ميلعتلا Ae ÉH يف مدآ ae طبترب ( 4)
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 هللا همّلك P يف هل ًاراج ءهلإلا ةرضح يف ًامئاق a ًاصلاخ ًارهوج EL مدآ ناك

PSيهف ؛ ةأوسلا ةروعلا امأ .  LÉصلاخلا رهوجلا كلذ باصأ يذلا  à ENبلقناف  

lastكلذب مدآر عش دقو » iهلإلا ةرضح نم ًابراه » Hdثَدَح اميف هتّيلوؤسم . 

 نيت Vas كشي ال دنسب لوسرلا ىلإ ةعوفرم ةّصق  ددّصلا اذه يف  ريثك نبا يوريو

 لصفلا GS يذلا e موؤشملا ةروعلا ودب امهنيب لصفي « LUS ilo pa يف مدآ اهرصانع

 مدآ- هلالخ نم  رهظ ءامهنيب حيرص راوح دعب كلذ مت دقو . سّدَقلا ةرضحو مدآ نيب يئاهتلا

 يذلا « هير هجو نم هوره رربي قلطناف « هنأش يف هللا هبتاعُي !D لبق هفرتقا يذلا بنذلاب ًايعاو

 Jai ges ad a لار os Rap مل

ELًةروعلا  à EUحيبق اهفشكو  Vas Sasلاوزو «ةمرخلا طوس” ىلع لاد  PAL 

 هنع ةروتسُم تناك ةروع هل نأ مدآ فاشتكاب .نذإ طبتري ةرجّشلا هذه نم لكألا نإ

 ةروتسُم تناك ةروع ىرخألا يه اهل نأ ءاوح فاشتكاب  كلذك  طبتريو .ًادوُجُيو اهل فرعي ال

 ولو . لهجي ناك يتلا ِهّسْفَن فرع هتروع ناسنإلا فشتكا ةعاسو . ًادوجو اهل فرعت ال اهنع

 هيلإ اًعراس ام وهو ءارتتسي نأ ءاوحو مدآ يفكي 5[ ًاطيسب a ناكل دحل ا اذه دنع رمألا فقو

  epa w؛هراد يف هل ًاراج ناك ْنأ دعب ءهضرأ يف هل ةفيلخ مالّسلا هيلع  ESيبطرقلا 2”! راجلاو ةقيلخلا نيب «
-294 yo 1 نآرقلا ماكحأل عماجلا» 

ue ] ٠٠ 0لاق  : stينعي ؛ًاليبق هلا هملكي ًالوسر اين «معن : لاق ؟ناك اين أ َمدآت يأر أ هللا لوسر اي  
 نبا EH كجوزو تنأ نكسا ؛مدآاي : اليبق هل لاق ءهسفن نم نكس هل لعجو .هللا هجوز ملف“ :كلذكو «"انايع

 . 76ص elg «ريسفتلا ءريثك

 نع ؛ ةبورع يبأ نب ديعس نع «مصاغ نب يلع انثدح «باکشا نب نيسُلا نب يلع الح : متاح يبأ نبا لاق " (3)

 ةلخن هلاك ءرعّشلا ريثك ًالاوط ًالجر pG هللا نإ: خي هللا لوسر لاق : لاق » ءبعك نب يبا نع ؛ نسحلا نع «ةداتق
 REH يف دتشي لعج هتروع ىلإ رظن É «هتروع هنمادبام لوف «هسابل هنع طقس «ةرجّتلا قاذ ملف «قوحس

 ءال براي : :لاق نامحرلا مالك عمس ملف ؟رفت ينم ؛ :ofk نامحّرلا هادانق « اهعزانف «ٌةرجش هرعش تذخأف

 163 ص 437 » ءريسفتلا ءريثك نبا ء"معن : :لاقف ÉN ىلإ يدئاع Í ءتعجرو de Fou أ «ءايحتسا ؛نكلو

da TS )4(دنع  LS EG UE paامن وس امك  Re le oué abs 

 ىلإ اردتبا ؛كلذلو ءرتّسلا امهيلع بجوأ هللا نو «ةروعلا فش حف ىلع ليلد ةيآلا يف“ : يلي ام ء22 /7فارعألا

 . 163 ص Tg cp OTAN ماكحأل عماجلا cd ÉR يف كلذب رمؤُي نأ عنتمي الو ءاهرتس

 .38 ص Hg Te «ريبكلا ريسفتلا «يزارلا (5)
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 كلذ نم قشأ ناك رمألا نكلو à TS نِم de alba als pi ؛ًالعف
 تفشتكا امو «ءأوح ةروع ىلإ هادعتي لب ega هتروع دنع فقي ال مدآ فشتكا ام نال ؛دقعأو

 . مدآ ةروع ىلإ هزواجتي لب « يه اهتروع دنع فقي ال ءاوح

 ريثك نبا des .ًاضيأ رخآلا فرعتب لب ءاهدحو سلا فرعتب ال نإ فّرعّتلا متي
 ام اهيف ءاج «حيحص دنسب اهاور ريرج نبا OY EU D اهيف قثي ةّصق  ددّصلا اذه يف -

 ةروع هذه الو «هذه ةروع اذه ىري ال ءامهجوُرُف ىلع ًاروُت ءاوحو مدآ سابل ناك“ : يلي

 نم ًآالاقتنا ةرجّشلا نم لكألا لعجيف .””'امهتاءوس امهل تدب ةرجّشلا نم الكأ اًملف ءاذه

 دحاو JS فّرعت اهيف م ةيناث ةلاح ىلإ رخآلا لهجي امهنم دحاو لك اهيف ناك ىلوأ ةلاح

 لاز هلاوزيو ءامهرتسي ناك يذلا رولا كلذ لاز ذإ ؛ ةمرحلا تطقسف ءرخآلا ىلع امهنم

 ةأرما ةرضح يف .EBT ةوهشو Bu ابلقناف lagak ناك يذلا Al نم بيصتلا كلذ
 ماعطلا ىهتش ثاو FÉL رامث ةيؤر درجمب هرظن غاز لجر ةرضح يفو « ةصلاخلا "ةنتفلا' يه

 سايق اننكمُي آلآ ؟ ””رامّقلا ىلإ نالجع بثوف « هيلجر غلب امو ؛هفوج حورلا dE درج

 Sy fe ۔امهنع ًاروتسُم ناك يذلا ءيّشلا اذه امهفاشتكاب  ءاوحو pTO لوقت نأ

 نكسيل الإ اهقلخي مل يتلا ءاوح دوجول ًاببس هلعج هللا ناك ER امهضعب ىلإ اَنْكَسَو «هب

 .22/7فارعألا (1)

 ىلع Lg ءاوحو مدآ سابل ناك :لاق 4 LU LEE EX  هلوق يف (732 /114) a نب بهو لاقو' )2(
 ريرج نبا اور ءامهتاءوس امهل تدب ةرجّشلا نم الكأ اًملف ءاذه ةروع هذه الو ؛هذه ةروع اذه ىري ال ءامهجوُرُف

 CE يف زربي ام ًاريثك هّبنم نب بهو نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو . 197 ص «2ج «ريسفّتلا ؛ ريثك نبا ٠ 'هيلإ حيحص دنسب
 «ةئيطخلا دعب هيلإ اراس امو AEH يف ءاوحو مدآ نيب ةقالعلاو ءدبلا رابخأل SOU ريسفتلاو خيراتلاو ءايبنالا صّصق

 كرتشي ينلا تاّيليئارسإلا رثكأ بسنت هيلإو «مالسإلا لبق ةايحلاب قّلعت امو ءدّمَحُم لبق ءايبنألا رابخأل  اضيأ  القانو
 : هبنم نب بهول ČN نيلكاج Eater يذلا لصفلا رظنا .( 652 /32) رابحألا بعك  ًائايحأ  هعم اهيف

Jacquelune Chabbi, Le Seigneur des tribus, l'Islam de Mahomet, pp. 96 - 115. 

 قلخ لم نآرشلا نم تابآ ر يثات تحت كلش .ds .اوركذ دقو نيرا عيمج دنع pof ىلع ةلجعلا بلغت (3)
GSْنِم  EEناو $ و ؛37 /21ءايبنألا »€  Le NT11 /17ءارسإلا «4 ًالوُجَع  Laaa-ةلجعلا هذه نع ربع  

 نمو . . هدسج JS حورلا غلبت لو eo ىلع فقو ءًالوجع ناك فيكو calé Late اهوطيرو هزمت تناك يتلا

 Le يف حورلا تلخد ملف" : لكألا مامأ هفعضو مدآل تناك يتلا ةغلابلا ةوهشلا نأشب ريثك نبا هركذي ام صّمصقلا ذه

 رامث ىلإ نالجع هيلجر ىلإ حورلا غلبي نأ لبق بثوف ماعطلا ىهتشا هفوج ىلإ حورلا لخد ملف «ةئلا رامث ىلإ رظن
ÉH73ص «1ج «ريسفتلا «ريثك نبا  . 
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à 2 @)9 3  

 الو «فشتكي مل ÉY ؛ اهيلإ GE امف هبنج ىلإ ءاوحو EH يف راس مدآ نكلو S مدآ اهيلإ
 .امهّيَنروع «تفشتكا يه

 Tee ءرخآلاو pu لهجا لحم ete يتلا ةفرعملا ةرجشلا نم لكألا ناك
 مدآاعد ناب هلا هطبض يذلا عورشملا زجنم م كلذ م اماذإو . . سنجلا يطاعت ىلإ Jell ءاوحو

 «ًالعف دلُخلل ةرجش ةرجّشلا هذه كاذ -J$ حبصُتو . MES ىلإ: اشو هاوس دقو
 af کلو هلا os نيصخش :هارحو مدآل ةايحل ماود لاب ab مه امك دلخلا ال

 قيرط نع لصاوتلا نم ةرجّشلا هذه نم لالا لضفب نكت يذلا «يرشبلا سنجلا

 . باجنإلاو حاكتلا

 :مارحلا كلذ سنجلا 6

 نم هل هروص يذلا جوزلا ىلإ نكسي OÙ هل دارأو هحوُر نم هيف خفنو pT هللا ناك اذإ

 ىلإ هب ىلاعتي لب «هضحدي الو «سنجلا نأش نمضي ال مالسإلا ناك اذإو «هعلض /هسفن

 هدبع ىلع هللا مكح اذاملف à ”ناميإلاو ÍN نيب ماجسنالا قيقحتل LI ةملكلا ٌفاصم

etملو  Ka؟ةدوشنملا دلا ةّنج يف ءاقبلا نم ! 

 مل ةّيلاكشإ يهو «ةّيمالسإلا ةِّيبَرَعلا BU يف سنجلا ةّيلاكشإ حرطي لؤاستلا اذه نإ

 ؛هقف اهنم الخ الف cad اهبناوج يف ةرضاح تناك . ةّيركفلا اهتموظنم طق قرات

 اهتبراقمب زاتما ءاهل ًاديدج Lu ةثيدح لامعأ يف تدجو دقو e aaa الو «ةفسلف الو

 مهضعب دنع ترهظف af بكرا اهم اع زاربإب حمسو EE وأ ةيجولويسوس ةبراقم

 ترهظو « ”هزئاكر نم ةزيكر مالسإلا يف موقتف «هللا هكرابيو «ةداعسلا هرمغت ًاررحتم ًالاجم

 انقلطنا ءاوس ؛ْنكلو à هللا مساب عمتجملا هشمهبو «مارحلا هفنتكي ًاتوبكم ًالاجم مهضعب دنع

 E نِي مفلح یدل وه )0(
ieل اج وزا مكسفنأ نِ رجل  

 afazi نيَو ؛189 /7فارعألا «4 لإ نکن :He BEST ٍةَدِحاَو

44i21 /30مورلا - 

Abdeïwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam, p.p. 7-8, 302.303.2( ( 

 . ءالعأ روكذملا هباتك يف ةبيدحوب باهولا دبع دنع ًاحضاو كلذ ودبيو )3(

 :رظنا ؛هاجّنالا اذه an يتلا à ليش كلام لامعأ كلذ ةلثمأ نمو (4)
Malek Chebel, L'imaginaire arabo musulman, p.p. 305 - 310. 
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 انسفنأ اندجو «ةرئاقلا ةعزّبلا تاذ ةيناّثلا ةرظنلا نم وأ « ةلئافنلا ةعرّتلا تاذ ىلوُألا ةرظتلا نم

 عضو «هدبع اهيلإ اعدو edit اهًلحأ ام ردقب ebaya ًابيكرت ةبكرم Sexualité ةّيناسنج ددصب

 ًاعرش مّظُن يذلا ءهدحو جاوّرلا يف  ةياهتلا يف  ترصحناف ءريثكلا زجاوح ا نم اهيطاعت مامأ

 هاوس ناك امو «هدحو حاكَتلا وه تابو Ÿ os نم ًادقع' cel ءًامكحم ًاميظنت
D gpg 

 . ةئيطخو سْندُق

 حبصيس يذلا «ماظتلا اذه جراخ اناك « لوألا جوّرلا كلذ «ءاوحو مدآ نأ ودبيو

 امك «دقعلا /حاكتلا نوناقل اقرخ هانيفلأ A ام اذإ  امهلعفف . ايندلا ةايحلا دنس -امهدعب

 : ةكئالملاو مدآ نيب ىرج يذلا راوحلا اذه كلذ ىلع لدي

 :لاقف «مدآاي هم :ةكئالملا تلاقف ءاهيلإ هدي دم ele ىأر ال مالّسلا هيلع مدن

 :اولاق ؟اهرهم امو :لاق ءاهرهم عفدت ىتح :ةكئالملا تلاقف !؟يل ىلاعت هلا AG دقو ملو

 «ًدلدلو نم ءايبنألا رخآ :اولاق ؟دَّمَحُم نمو : لاق «ترم ثالث ۔ دّمَحُم ىلع يلصت نأ

 PEAR ام دمحم الولو

 ال ًامارح دعي ءاوح ىلإ هدي لَم يف Ja مدآ لعف نأ ةّصقلا هذه نم ًاحضاو ودبيو

 مدآ نرتخا يتلا دقعلا /حاكتلا ةسُسُْم رصادع ga JE رهم لا نأو «رهم الإ لوزي

 اذإو ءدَّمَحُم ىلع مالسو ةالص رهملا اذإف . هدحو مالسإلا ىلع موقت 5 ةصقلا اهتلعجو ءاهنيناوق

 و ترو
 .قلخُيِل ناك ام دمحم الول يذلا «هتاذ مدآل ًاقباس Que قلما de يف in دمحم

 ىتأ دق قالخألا ىوتسُم ىلع af ءاقرخ ىتأ دق عرشلا ىوتسُم ىلع مدآ ناك اذإو

 رصعب ۔ صَّصَق نم ىور اميف  ريثك نبا هطبر ؛كلذل ءرتّسلا بجوتسي ناك ًارمأ حضفف ءًامارح

 يف باسنا ىّتح ”ءاوحو مدآ يرعت لوح درو ام ريسفت يف قلطنا ْنِإام وهف . ميدقلا ةّيلهاجلا

ee ةّيسنجلا ةرشاملا هلضفب- حبصُتو « دولا نم ادقع نوكي نأ ىلع ديزي ال يعرشلا فيرعُتلا يف جاوزلا نإ a) 

EPA LE يبلاطلا دَّمَحُم :'جاوزلا هب متي يذلا دقعلا يف ينقتلا ظفللا يه ”حاكتلا“ ةملك لعجي ام اذهو 

  (2)سئارع « يبلعقلا 25 stص .

DÉROULÉ ال م٤5 ني p ةبآلا هريسفت دنع كلذو «201 199ص ص :2ج ءريسفتلا «ريثك نبا )3( 
 مكيوبأ جرح  Lee LE EU US pus/7فارعألا 27.
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 مدآ ةلاح نيب طبري هّنأكو «مهتّيلهاج يف ةّبعَكلاب ةارع سالا فاوط لوح باهسإب ثيدحلا

 يف نايصحلا ةلاح op نيذلا نيكرشملا ءالؤه نيبو ريصملا ءوُسو نايصعلاب تزّيت يتلا ىلوألا
 دجي «هدنع ًاضحم ةشحاف Jin يذلا يرعلا اذهب نيالا يف كلذ صّخش دقو .مهتّيلهاج

 RÉ Sa ur ti dass اوُناَق ةَ اول g p :نآرّقلا لوق ga bie اهل

 نم هحبف دتشي ام" لک لمشي يونعم لقح ىلإ ًايمتم ودبي ةيآلا هذه يف ةشحاف ظفل ذأ مغرو

roلجو رع هللا ىهن ام لکو  Paeريثك نبا إف  jeeنوكي  lgيرعلا ىلع  
 . ةروعلا ودبو

 عيطتسن É « هللا سّدق يتلا ةبعكلا لوح متي ناك ةلاحلا هذه ىلع فاوطلا نأ انملع اذإو
 اذهف . A GA ما ير نير a طارت طخ دع ةلوهتتب

 مدآ قحتس سا اهبيسب ءاهنع ىهنيو « هللا اههركي ةشحافو «ههوشيو «سدقملا بيصي سند كاذو

 eeaeee pelille Lis كاف عم عطقلاو مالسإلا كربلا نتإ بلو «باقعلا

 . 4 طشقلاب » لب 4 LAB ساي SAT ر ) اهب مهرمأ امف ءاهنم لح يف هللا ناك

 ظفل اهمامأ لعج DL ؛هسفن ىلإ ةبوسنم رمألا اذهب ةّصاخلا ةّصقلا ريثك نبا نود دقو

 ,©هريسفت يف ريرج OS ةقرفتم رابخأ نم اقالطنا اّيصّصَق ًابيكرت اهبگرو تلف
 hs ؛ ةليمج ًاروُص لايخملا GIE ةبيجع رصانع نم ولخت ال ةلماك ةّيونعم ةدحو تءاجف

 كلذ ضاقنأ ىلع موقت ةّيمالسإ LUE ةيركف ةموظنم وحن ًاقبل اهيجوت  تقولا سفن يف -
 مهلاّمل LAS مهنم ينثتسي ِهّنإف «ةارع تيبلاب نوفوطي بّرَعلا لعجي ْذِإ ؛وهف . ديعبلا يضاملا

 Ú مهبايثب نوفوطي اوناك nd ا مو  ءالؤهف «مهمالسإ لبق LA لايخملا يف ةوظُح نم

 .28/7 فارعألا (1)

 . شحف ةدام « طيحملا سوماقلا «يدابازوريفلا (2)

 . 199 ص «2ج «ريسفتلا ءريثك نبا : يف كلذ ريسفت رظناو 2928 /7فارعألا (3)

 199ص «2ج ءريسفتلا «ريثك نبا (4)

 .464 463 ص ص Sp OAN ليوأت يف نايبلا عماج «يربطلا )5(

 رماعونبو ناليع سيق نب ورمَع انبا ناودعو fé مهو ؛ سيق ةليدجو ةناتكو ءشْيَرُق تدلو نمو GE سمحلا )6(
 DEL سما تناكو [ . . ]اودّدشت يأ ؛مهنيد يف اوسّسحت مِهّنأل Laad اوم «سمُلا ءالؤه ةعصعص نبأ
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freيف ىقرأ ةناكم  ÉANدقو . ةهوركم ةيلاب ةميدق تاسرامُم نع مهعاطقنا ىلع لديو  

 خيسرت اذه يفو «هب فوطي ًابوث نيبشرقلا ريغ نم هريغ راعأ  دارأ اذإ مهنم دحاولا ناك

 . مهريغ ىلع مهلضفل زاربإو « شرف ةّيولعل

 هللا اوصع بايث يف” فاوطلا نوهركي مهّنألف ؛ تيبلاب ةارع نوفوطي بّرَعلا ناك اذإو

 ىلإ زمريف «هدحو رعّسلا ىلع ال ء ةينيد ةّيفاقث ةلاح ىلع ًالاد  كلذب  بوُقلا موقيف »°°
 هنع مهيلخت موقيو .ةميدقلا مهتاسرامُم ىلع ةداهش لمحيو i مهّيلهاج يف بّرَعلا ءالؤه

 يف ءًايراع مدآ هيف ايحي ناك يذلا لوألا ءافصلا ملاع ىلإ مهعوجرل ةروص ةارع مهفاوطو

 ةّنجلا يف هللا هل هراتخا يذلاو dag ناك يذلا رولا اذه ريغ امهنيب لصفي ال «هلإلا ةرضح

 مد[ اهل دعتسا يتلا ضرألا ىلإ طوُبهلاو ليحّرلاب ناذيإلا ناك LÉ هنع َعُِ نإ ام Lui ابوث

 . هتروع اهب يطغي LU رجشلا قاروأ هذاخّتاب

 ىلإ. ةّيلهاجلا يف ةارع سالا فاوط نع لاوطلا رابخألا يورت يهو  ةّصقلا ئموُتو

 املثمف ÉH oy يف يضاملا ءاوحل ةروص يه اذإف « ةبعكلا لوح ةيراع ةيبرعلا ةأرملا فاوط

 يهو ءاوغإ ÉGNE A هذه تناك à AA بانجلا ةرضح يف يهو LS ءاوغإ ءاوح تناك

 كلت ىلع ةيراع فوطتو « ”رتسلا paa الإ اهجرف رتست ال تناك « يميهاربإلا ملا ةرضح يف

 : ناحلألا بذعأب Li ءلاحلا

 ىتحاالفەتمادبامو  ەڭڭواوضعبودبيمويلا

a} 

 زمغ هيف بعالتو ءاهدنع ءيّشلا اذه ةّيَمهأ ىلإ ةراشإ نم اذه اهمالك ولخي الو

 st سلا هفنتكي ملاع يف ىّتح I ىلإ ليبس NE ىلإ ةءامياو “٠ ”لجّرلاب

 نم جرخن الو «هللا لهأ نحن :نولوقيو «ةفلدزماب نوفقي LÉ «تافرع ىلإ مسوملا ماّيأ نوجرخي ال اوناكو مرا
o%؛ مرحلا ينكاس نم اوسيلو ؛ سما نم رماع ونب تراصو  JERA peناسل «روظنم نبا «1 . .  

 0 3 € 4 . سمح ام «برعلا
 مهتيلهاج يف بّرَعلا ةلاح فصي هلوأ ناك يذلا صنلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو à 199ص «2ج ءريسفّتلا ءريثك نبا (1)

 . مهمالسإ يف مهتلاخ فصو هّناكو حبصُي
 .199ص cg ءريسفّتلا ءريثك نبا )2(
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 ناك e paii يميهاربإلا مرا يف ْنِإو ءةسّدقّلا ÉH يف نإ «امارح Ë ناك اذإو

 Jus مل ءاضف يف متي ÉY ؛ًاضيأ ًامارح ءهتع رجني نأ نكمُي يذلا وأ « هنع رجلا يذلا سنجلا

 ناكو 0  هئاضف ريغ  ءاضف يف هايطاعت دقف ءسنجلا ايطاعت اذإ ءءاوحو مدآو .هل

 مام كلذ يف نّيَلغَتسم «هلكأ ارحم ناك ام الكأو «ةئيطخلا  كلذب  ايتأف ءرتّسلا بجوتسي

 «مهسنج نم مهجاوزأ لعج نأ مدآ ينبب هتمحر مامت نمف dite ON نم امهنيب

 PET يهو «ةمحرو «ةبحا يهو «ةّدوم مهنيب لعجو

 نم هبرقث ةديدع Él يناعم  ءاوحو مدآ نيب ريثك نبا هلعج يذلا ۔ فالتثالا اذه حرطيو

iige؛ةرجش  ONكبتشا دقف «ًاضعب هضعب فلأي ءيش لك  

 ةقالع كانه نأكو °° ”ضعب يف هناصغأ ضعب لول ًارجش رجّشلا يمس س [ دقو ] «رجتشاو

 ا er a .رجشلاو ساتلا يف فالتئالا نيب ةمئاق

 'مفلا رجش' :لوقت بّرَعلا تناكو ."”يرحنو يرجش نيب هللا لوسر ad :لوقت ةشئاع

 ةرجش نم ONS :لوقتف ؛ةرجّشلا لصألا ىلع قلطت تناك ام اريثكو .””هجرفم“ هب ينعت

 Pa لصأ نم يأ ؛ ةكرابم

 «ماحتلالا دخ ىلإ امهب ةقيصل اهلعجتو «ءاوحو مدآ ملاع نم ةرجّشلا Gi هذه

 نم امهنّكم يذلا عامجلا LÉ «ةفلأ نم امهنيب عمج امل تعضو ةراعتسا اهنم لكألا نأ ودبيف

Godاناك ام  gateهب  . 

 يدابازوريفلا « ارش هب ىعس لجّرلاب زمغ“ :ٌرشلاب ريغلا ةباصإ ىلإ يعس GLS  هيفو «ءاوغإ زمغلا يف (1)
 .زمغ a ءطيحملا سوماقلا ء(1414 /817 1329 /729)

 .414ص 3ج ءريسفتلا «ريثك نیا (2)

 رجش ةّدام «بّرَعلا ناسل «روظنم نبا (3)

 .رجش ةّداه «بّرَعلا ناسل «روظنم نبا à ea اهرحن ىلإ هم اهلا ئا ؛كيبشنلا“ ينعت يهو (4)

 رجش ةدام ؛بّرعلا ناسل ءروظنم نبا e foge هرجش يف اولخدأ يأ ؛ اهاف اورجش ؛هجرفم qi ر جش )5(

 .رجش ةّدام OL «روظنم نبا )6(
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 :هّوشْلا قلَخلا 7

 جوّزلاب صاخلا A ركفلا هحرط ام ًاريثك ءرخآالاكشإ ءاوحو مدآ نيب ةقالعلا حرطت

 . امهريغ يثيم جوز JE ناهيبش ءاوحو مدآف . ةايحلا لصأ ءدبلا يف لّكش يذلا لوألا

 اذه ناك دقو . ىلوألا GEI Les نع هب تربع يذلا لوألا اهجوز ةفاقث لكل ناك دقل

 اطاعت سنجلا ىطاعتو ءًامارح ًاجاوز جوزتف «سيماوُتلاو نيناوقلاب EU ىلإ ًاسّندُم جوزلا

 مث «ءامسلا Ouranos/ سوُناروأ تبجنأ يتلا ضرألا Gaia/ اياق ةّصق تلّكش دقو .ًاروظحم

 مل .مارحلا جاوّرلا كلذو ؛ةهّوشُلا ةقالعلا كلت نع نانوُيلا هب تربع ؛لاثم ريخ ءاهعماج

 ال ةقلامع اوناك .ًاقلخو ًاَقلَخ a£ مهباصأ ءانبأ ريغ مهدنع لوألا جوّزلا اذه بجي

 oo a مهيبأ يزخ اوناك .عرذألا تاثمو ةدحاو نيعب مهنم دحاولا ناكو . JE مهدحي

 نيب ةهّوشملا ةقالعلا هذه ةياهن تناك دقو . "ضرألا A لخاد مهئافخإ ىلإ عراسف «هراعو

 رب نم «ءانبألا دحأ Kronos ARS SRE ؛ ةفينع ةيوسأم جوّرلا /نبالاو ةجوّرلا مالا

 . هيوشتلا فقوو ءإطخلا حالصإ كلذب ELA À نع هلصقو هيبأ رد

 يمتني يذلا هلإلا ملاع يف E ام هيف تداعأ رشبلا ةايح يف رخآ ثيم نانويلا تجسن دقو

 اذإف . ةقيلخلا تهوش يتلا ةلوقملا كلتل ًاخيسرت بيدوأ Les تناكف ء لوألا جوّرلا كلذ هيلإ
 اإ «ةّيومد اهيلإ لآ يتلا ةياهتلا اذإو cel اهنم بجنُيو «ةايملا هتطعأ يتلا مألا جّوزتي نبالا

Jayiةهلآلا  dsسويال ةعامج راثب وأ « يلصألا ثيملا يف امك  talاملثم هنم  jyكلذ  

 ناكف HQE O is à وس كلذ دَّلخ امك ضرألا يف هبرضو ce ءقفب وأ «سديبيروأ

 «نيدلاولا ريصم نم لضفأ  هيوشتلا مهباصأ دقو  ءانبألا ريصم نكي ملو .اهبيصن راحتنالا

 :رظنا(1)
Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p.p. 74 - 16; Histoire des croyances et des idées 
religieuses, 1.1, p.p. 260 - 263; Gerald Missadié, Histoire générale du diable, p.p. 258 - 259. 

 ءاج dj ؛”كرتشملا ديحاولا لصألا مهنيب عمجي رشبلاو ةهلآلا + Hésiode دويزيه بسح  نودقنعي نانوُيلا ناك )2(
 :رظنا «ىلوألا É اهتروص يف ضرألا يه يتلا ء Gaia اياق نم ةهلآلا ءاجو « Gegeneis ضرألا نم رشبلا

Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, p. 266. 

 يف سديبيروأ هبتك ام ام RE يف بيدوأو اكلم بيدوأ سيلك فوُس Les لالخ نم اهترهش بيدوأ ةّصق تلان (3)

 . هرثكأ عاض دقف ؛ عوُنضوملا
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 ىلع امهدحأ ىضقو sPolynice سینیلویو Etéocle لكويتأ لتاقتف « مارحلا جاوُزلا ءانبأ مُهف

 تناك P autos باوبأ اهيلع تقلع دقو ءاهبحن Antigone نوقطنأ تضق g .رخآلا

 RL ces «sueZ 5 مهدرش : : 2120 اياقو Ouranos bu ءانبأ ةياهنك مهتياهن

 dess د هنع لقي ال يذلا ناسنإلا ملاعو aii هلإلا ملاع نيب دوجوملا هّشلا اذه يف ةبارغ الو

 Les DL دامر نم ناسنإلا اهيف قلُخ يتلا ةّينانوُيلا اهنم ؛ةديدع تافاقث هتخّسر دقو

Titansوغنك وه هوشم هل اياقب نم اهيف قلُخ يتلا ةّيلبابلاو « يهلإ لصأ نم مهو  Okkinga 

potsهلال ال !؟ ”ضرألا لمي ها۸6 اياق لثم نكي ْمَلَأ  eo؛نكلو «بسحو اهنم  

OYءًاتحن اهنم تحُت هتاذ همسا  UÉ yضرألا ةّمَدَأ نم هلال الإ ّمدآ مدآ يمس امف . امان ًاليثمت  

 تقلُخ ءاوح نإ مث . ”امهنيب ةقرفتلا ةلاحتسا ّدَح ىلإ .انايحأ اهب des وهو got وأ

 ءامهنيب ةبارقلا طبار يرقي رمأ اذهو اياق ديلو سوُناروأ ناك املثم  هتديلو تناكف ءهنم

 .اهجّوزت مت «ءاوح ًاتنب بجنأ مدآ بألا نأكف :ًاروظحم امهجاوز لعجيو

 نم AS ام كلذل . امهيلع ضرُف يذلا رظحلا ءارو تناك امهنيب ةبارقلا كلت لعلو

 «ماظتلا ملاع نع elles عقو ىَّنح ءامهنيب ةفلألا تّّمو eq افشتكاو «ةرجتشلا

 Dur ؛ءيش لك يف ءاوح las et AU امهباصأ دقو « داسفلا ملاع ىلإ امهطابهإو

(1) Sophocle, Antigone, in Théâtre complet, p.p. 69 - 101. 
(2) Mircea Eliade, Histoire des croyancess et des idées religieuses, t.1, p.p. 262 - 263. 

Gerald Messadié, Histoire générale du diable, p. 196. ًالثم رظنا: (3) 

(4) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, P-P- 84 - 85. 

 هي امدالب يفو ناول دنع جاو انهو GES ءامسلا تلعجو ogai BA لصأ SUN تلعج (5)

 للا ىلإ دوعي كلذ ببس l ودبيو « LÉ ىثنأو ضرالا ITRS تراتخا ge er نأ لإ < « نيرهتلا
 باج هلإلاو ءامّسلل ًازمر Nut/Noute تون ةهلإلا اهيف تناكف KE ضرألا ظفلو aeS اهيف ءامّسلا ظفل يتلا

Gebb210. : رظنا «ضرألل از مر  Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p.ريثأت كلذل نوكي دقو »  

 . ةيبرعلاو ةيربعلا يف ضرألاو مدآ نيب طبرلا يف

JUS" (6)هلال مدآ يمس : مهضعب  GEامدا ضرألا هجو يمس امّيرو ءاههجو ضرألا ةمدأو «ضرألا ةمدأ نم  

 Cat كلذب نورّسفلا هرسف دقو . مدأ ةّدام «بّرَعلا ناسل ءروظنم نبا

 :تيبلا يف ”مدألا" ةملك دنع نوحراشلا فّقوت (7)
 مدألا تيب مهعمجي ,pe ميلا يف ىكشو فايخأ سالا

PPS TRESمدأ ةّدام «بّرَعلا ناسل «روظنم نبا ء "ضرألا دارأ : ليقو  
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à gasريسفّتلا هل اهعضو يتلا هتروص يف مدآ هلمحو  DLهلعجف ءاهّوشُم ًاريوصت هروص  
 رعش ريثك ًالاوُط ًالجر' ناك S ؛هل ليثم ال ًاقالمع  لوسّرلا نع هلصو اميف  ًالثم ريثك نبا

Aلولا نيب كلذب  عمجف .“”قوحس ةلخن هّلأك  LÀجوهألا  DÉUقمُحلا ىلع  
PEsةلختلاوهف .ةمودعملا هتدئافو «'  omنسع اهرمث يلا ةليوطلا  

 يف لوسرلا هروص -LS اذه pf . “مت الو فعس الو اهل برگ ال يتلا ءادرجلاو « ينتجملا
 ءرشبلا نم رخآ عون ناك Lu لإ ناسنإلا نيبو هنيب هبش ال «ةدح ىلع Ge لمي هثيدح
 ساقم ديدحت ىلإ  ًانايحأ OA NOEL LS - انيلإ هنم Titans DEAN كئلوأ نم ابر رثكأ

 عبس هضرعو else. Lal لوسرلا نع هل يور اميف  ريثك نبا هلعجف «قالمعلا اذه
 :u ءامّسلا يف هسأرو ءضرألا يف هالجر ءنوكلا لوط ًاليوط يبلعتلا هلعجو °4 ”عرذأ

eesطرقملا هلوط نم حورلا تءاتسا دقو . ””ةكئالملا  » àنع تعنتماف  JUاهرمأ ةعاس هيف  
 ملظُم رعقلا ديعب لخدم هّلأب اهضفر تلّلع دقو . ةهّركُم الإ كلذ ليقت ملو cd هلا
 , 7 لخدملا

 .9493 ص ص هالعأ انلمع رظنا (1)

 هنع طقس ةرجّشلا قاذ ÉB «قوحس ةلخن HE ؛رعّشلا ريثك VU ًالجر مدآ .GIE هللا نإ: 8 هللا لوسر لاق“ (2)
 77ص «1ج ءريسفتلا ءريثك نبا « 'هسابل

 gene لوطا طرملا جومألا ؛ ؛ لولا طرقا لاوطلاو «لاوطو لاوط لوطلا جب جوهأ ناك اذإ لجرلل لاقي“ 6

 قمحألا ليقو egi امكروُمألا ىلإ عرسملا جوهألا ؛قمحو رست هبو ليوط يأ ؛ جوهلا où جوهأ لجرو « قمح
 . جوه ةّدامو لوط Be «بّرَعلا ناسل » ءروظنم نبا « ةيادهلا ليلقلا

 [ يهو ] ؛قوحس يهف دارجنا عم ةلخّتلا تلاط اذإ ؛ يحجلا نبع اهرمث دعب يتلا ةليوطلا يأ ؛ ؛ قوحسلا ةلخنلا )4(
 ALI لشم ريصتف «سبيت يتلا ضا طارعلا ظالغلا فعّسلا لوصأ لختلا بّركو" ؛ "اهل برك ال يتلا ةليوطلا ءادرجلا

 .برك Bey «قحس ةّدام «بّرَعلا ناسل «روظنم نبا
TOهللا لوسر لاق : لاق بعك نب يبأ نع [  àهرمّشلا ريثك ءاعارذ نيس : قوحسلا ةلختلاك ناك مدآ مكابأ  

 نبا ؛ ضرع عرذأ عبس يف ًاعارذ ve مدآ لوط ناك :لاق كي ۔ هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع [ . . ] ؛"ةروعلا ىراوم
 .98 87ص ص « 1ج ؛ 1م «ةياهتلاو ةيادبلا «ريثك

 .30ص «سلاجلا سئارع ؛ « يبلعتلا )6(
 لخدم : حلا تلاقف « هيف يف لخدت نأ اهرمأ gs EX هيلع - مدآ يف D هلا دارأ ملف : I لاق” (7)
 يجرخاو tar يلخدا : ةعبارلا يف لاق نأ ىلإ  ةللاث كلذكو «كلذ لثم حورلل لاقف à لخدملا ملظم «رعقلا ديعب

L24ص «سلاجملا سئارع «ييلعتلا "هيف نم تلخد «كلذب  ىلاعت - هللا اهرمأ اًملف  . 
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 AS راوطألا بيرغ لطيو ميظع قالمع حمالم هل مسري طرفا مدآ لوط ناك

 نع ىفخت ال محر ةلصو ةنيتم ةقالع باغلا شوُحو عم هل طبري ريثكلا ريزغلا هرعش ناكو

 ريقح ملاع ىلإ هدشت نتن دوسأ نيطو نوتسم أمح يهو  اهنم غيص يتلا داملا تناكو .نايعلا

quمدآن اك . ةهيرك ةحئار  D3-روُمألا مكلت هيف تعمتجا دقو  PES.موقيو «هيوشتلا  

 تاّيصخش نم ةّيصخش نيكسملا مدآ ناك . ميثل رصنعو دساف رهوجلا ًالاثم ةروص لايخملا يف

ctىوتسُم ىلإ يقترت ال اهّنكلو ؛ةميق تاذ ًاراودأ صّصَقلا يف بعلت «ةبيجعلا  

 ةرجش نم نوكي نأ بجي يقيقحلا لطبلا نأل ؛ًاّيقيقح ًالطب نإ مدآ نكي مل .لاطبألا

 دقو ؛كلذك اهموي نوكي ْنأ مدآل ىّنأو .ريبدتلا ئطخُي ال ًايكذ ًاعاجُش ًاليمج ىتف « ةكرابم

 مدآ نكي مل !؟ثييبخلا ناطيّشلا اهبحاصو ةنيعل ةأرماب هريصم طبرو «نفع ةبرث نم ءاج

 .هراوجب زوفلا يف لشفو ON راوجب تزافف «ًالولذ ًاعئاط اهلثم ناك الو ءًاليمج ةكئالملاك

 «يناصع a اهيف يننکاس ال «يراوج نم جرخا ؛مدآ اي“ :ًاليبق هل ًالئاق « ةدرط رش هدرط دقل

 ."نيصاعلا راد SN «ينوصع UE ضرألا ءلم كلثم تقلخ ولو

 . مدآ لزنأف

 .رشبلا مدآ ةياهن يف ٌرظناو «تاتشلا  نآلا  عمجا

 تضفر . هل َدَجَّس امف سيلبإ دنع ًاريقح ناك . PGE GI ةكئالملا دنع ًادساف ناك

 ةّرملا يف اهسفن مهل ee ملو ءاهيلإ هللا لسُر تّدرو ءاهنم غاصُي ةنيط نع ىّلختت نأ ضرألا
 ؛هوركملا توملا كلم ءًاسأب مهد شأ هتطعأ ءنونسم مح ريغ مهحنمت ملو ؛ ةهراك الإ ةثلاقلا

 الإ تلبق امو « هيف نوكت نأ حورلا تضفر . ””موتحلا ريصملاب مدآل HS نع  كلذب  ترّبعف
 RAT «هنطب حورلا لوصوو ةّنجلا رامث ةيؤر درج ماعطلا ىهتشا ًالوجع ناك هر هلع

 .77ص Me «ريسفتلا ءريثك نبا(1)

 .30 /2 ةرقبلا (2)

 . 116 /20 هط ؛50 /18 فهكلا ؛61 /17 ءارسإلا ؛ 11/7 فارعألا ؛34 /2 ةرقبلا (3)

 72-73 ص ص lg ءريسفّتلا ءريثك نبا (4)

 .24ص «سلاجلا سئارع « يبلعقلا (5)
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léىلإ هدي دم . يشحو باغ ناويحك رعشلا ثك «قوحسلا ةلختلاك ًاليوط ناك . "مات  

 ةرجّشلا نم لكأو ؛ناطيشلا As cd ىصع . ”نوناق وأ فرع نود هنم CAE يتلا ءاوح

 . مارحلا حاكتلا ىتأو «ةروظحملا

 . مدآ وه كلذ

 ًقحتسي Va هبلص يف ناك" ÉH نم هجارخإ ةمكحلا تضتقاف ءًاهوشم GE ناك دقل

 ةفيلخ اهيف نوكي نأ هللا دارأ يتلا h « ضرألا هتوتحاف e ÄN ةريظحل حلصي الو «ةيالولا

 ىلع ًاجسن  ريثك نبا ماقف «هيلع رشبلا هئانبأ ةوسق نم SN دعب ىّمح  مدآ ملسي ملو .هل

 ىلع ةّلاد ةفالخلا لعجيو « ضرألا يف هللا ةفالخ نم مدآ مرحي ۔ نيرسُمَلا نم هريغ لاونم

 ةسادق  كلذب ae عفرف ؛ ”ضرألا يف هللا ةفالخ ىلع ال ءضعبل مهضعب ساّنلا ةفالخ

BALIهفكي ملو . ءامّسلا يف دقف امل ًاليدبو ضرألا يف ًادنس هل م وقت نأ اهناكمإب ناك يتلا  

 نبا هلماعُي فيك رظنا . هيلع هللا ةبوت مغر «رشحلا موي نينمؤُملل ةعافشلا نم همرح لب «كلذ

 : سنأ نع لوقاملا ثيدحلا اذه هنيودت لالخ نم ريثك

 SU ىلإ انعفشتسا ول :نولوقيف ةمايقلا موي نونمؤُلا عمتجي :لاق ل EN نع"

 ءامسأ كمْلعو «هتكئالم كل َدَجْسسَأو «هديب dite « سالا وبأ تنأ :نولوقيف « مدآ نوتأیف

Eىلإ انل عفشاف «ءيش  GEركذيو «مکانه تسل :لوقيف .اذه انناکم نم انحيرُي یتح  

 «هنوتأيف . ضرألا لهأ ىلإ هللا هثعب لوسر لّوأ هّنإف ءاحو اودئا :لوقيو ءيحتسيف «هبنذ

 ليلخ اوتثا :لوقيف «يحتسيف «ملع هب هل سیل ام هير هلاؤس ركذيو « مكانه تسل :لوقيف

 .ةاروتلا هاطعأو « هللا همّلك ًادبع ىّسْوُم اونثا «مكانه تسل :لوقيف «هنوتأيف .نامحّرلا

 . 73ص «1ج ءريسفتلا «ريثك نبا (1)

 . 25ص «سلاجملا سئارع «يبلعتلا (2)

 . 28ص «سلاجٰلا سئارع « ييلعتلا )3(

 مهضعب فلخي ًاموق يأ“ : : يلي ام ريثك نبا لوقي « 30 /2ةرقبلا QE NT ىف لاح AL : ةيآلا ريسفت يف )4(

 بلح ْمُكَلْعَج sdi pag p :لشم t AÍ تايآب كلذ ىلع لدتسيو ؛"ليج دعب ًاليجو «نرق دعب انرق ءاضعب
ek S؛165 /6ماعنألا  ( Ui pe؛62/27لمتلا ؛4«ضرألا :  ( de CSSتفلح ْمِهِدْعَب  

 .68 67ص ص «1ج «ريسفتلا «ريثك نبا «هريغ God ضعب مالكب هلوق ŠE 169 /7فارعألا
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 اوتثا :لوقيف « هير نم يحتسيف ءسْفَت ريغب سفتلا SS ركذيو « مكانه تسل :لوقيف «هنوتأيف
 ًادبع US اونئا « مكانه تسل :لوقيف «هنوتأيف . هحورو هللا ةملكو هلوسرو هللا دبع ىسيع

 اذإف «يل نذأيف ءيّبر نذأتسأ À قلطنأف «ينوتأيف .رّخأت امو «هبنذ نم مّدقت امهللا هل رفغ

ul,كسأر عفرا : لاقي مث هللا ءاش ام ينعديف ءًادجاس تعقو ير » psلق ءهطعُت  

 الح ibn «عفشأ مف cad ديمحتب دمحأف «يسأر عفرأف « عفش عقشاو «عّمسُي
tagsمهلخدأف ءادح يل ٌدحيف « عفشأ هلثم يّيرتيأر اذإف «هيلإ دوعأ مث  ÉLمث  

 بجوو ءنآرقلا هسبح AIN يف يقب ام :لوقأف «ةعبارلا دوعأ مث ةئلاقلا دوعأ

ral 

ES Usةعيضولا مدآ ةناكم ثيدحلا اذه  afمَّمحُي  SNلبق لّسرلاو ءايبنألا ىلع  

 . "ريسي ردقب ْنِإو «هيوشتلاو ةكيطخلاو بنذلا نولمحي ءهللا نم نيحتسُم مهلعجيو ءدّمَحُم
 ىلع se دهشيو «دارأ يتلا تارملا هللا يدي نيب لوُتْلاو ةعافشلاب ÉD درفتيف
 يظح دقو دَّمَحُم رهظيو . "رأت امو « هبنذ نم مّدقت ام هل رفع” يذلا وهو «هتّيعرشو هتعفر

 عفري ال ؛ًادجاس رخ هل َنذأ اذإو «نذأتسا هّير ءاج اذإف «فيرشتلا كلذب ًاريدج  ةبترملا هذهب
 الف DS يذلا ديمحتلاب هناسل قلطنا هسأر عفر ىتمو «كلذ a ىتمألإ هسأر

 مدآ عطتسي مل يذلا GE JUS ةروص dames اذإف .نايصعلا ىلإ يّدؤُي نايسن ىلإ هدنع ليبس

dtةّيلمعل سّدقملا ليدبلا هب اذإو . هنوكي  GÉةقطانلا اهتروص مدآ ناك ةلشاف  . 

 لمجأ قلَخلل as يورتل ريثك نبا هلّججس يذلا لاثملا ثيدحلا اذه ىرخأ صمق دنستو

 نم لّوألا قلخ .دّمَحَمو مدآ امه ءًادحاو ال نانثا هقلَخ هللا دارأ ةعاس ناسنإلا اذإف «بجعأو

 اهتخبس نمو ىلعألا اهميدأ نم «عبرألا اهاياوز نم” توملا كلم اهضبق ضرألا نم ةضبق

 مث ءانيط هتاذ توملا كلم اهلعج مّ ؛"اهنزحو اهلهسو اهضيبأو اهدوسأو اهرمحأو اهنيطو
 ةضبق نم قلُخ دقف ؛دَّمَحَم وهو يناثلا اَمأ .””حلملاو بذعلاو َرلا ءاملاب اهنجعو ءاهرمخأ

 نم لگ دنع هجيرخت ركذيف «ثيدحلا اذه ةحص BON ًالاجم كرتي الو :71 ص ص « اج ءريسفّتلا «ريثك نبا (1)
 )887 /273 824 /209( ةجام نباو (915 /303 -830 /215) يئاسّنلاو )870 /256 810 /194) يراخُبلا

 !!امهباصأ دق ًاهيوشت ,DS :نينمؤُملل ناعفشي ال Li «ثيدحلا اذه يف امهل بنذ ال ىسيعو ميهاربإ Ol مغر (2)

 22ص «سلاجملا سئارع « يبلعُتلا (3)
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 نوكت نأ هرمأف ءاهذخأيل ضرألا ىلإ لزني D لبق اهتافصاوُم هللا هاطعأ دقو « ليربج اهب ىتأ

 ةكئالم يف وهو ليربج اهذخأف stay fs اهؤاهيو ضرألا بلق يه يتلا ءاضيبلا ةضبقلا'

 يهو دك يبثلا ربق عضوم نم[ . . ] ىلعألا حمصلا ةكئالمو pa, nl سودرفلا
 مث «ءاضيبلا ةردلاك تراص le تَعرعُرو «مينستلا ءامب تنجُمف «ةّيقن ءاضيب  ةئموي

 . "هلك ÉH راهنأ يف تسمع

 لماح ةطساولا يف نافلتخي امهف ءدَّمَحُمو مدآ نيب عساشلا قرفلا ةصقلا هذه نينو

 ءافصو «مدآ ةلاح يف جيزمو طيلخ :اهتاذ ةنيطلا يف نافلتخيو . ليربجو توملا كلم «ةنيطلا

 ءامو «مدآ يف ةريمخ :ةنيّطلا تنجع اهب يتلا ةداملا يف نافلتخيو . دمحم ةلاح يف ءاقنو

 «ةمركم ةلجبم دمحم ةنيط لعجت لب «دحلا اذه دنع ةّصقلا فقت الو .دّمَحُم يف مينستلا

 WGE ءةرطق فلأ نورشعو ةعيرأو ةرطق فلأ ةئام" اهنم جرخف : اهل ًاعبت ءايبنألا لعجتو

 تاوامّسلا يف [ اهب فيط مث ]اوقلُخ هرو نم ARS ءايبن ةرطق E نم  ىلاعتو هناحبس -
 “م وآ فرعت نأ لبق لي  ادّمَحُم  ذئنيح  ةكئالملا تفرعف «ضرألاو

 مدآ ناك .دّمَحُمو مدآ نيب حضاولا لباقتلا ىلع زجوُلا ضرعلا اذه لالخ نم فقنو

ee EE GÊا وصلا  

 ناكف . مدآ طبهأ ةعاس ء ءامّسلا يف هب ظفتحاو «مدآ فرعت نأ لبق ةكئالملا هتفرع ءدولخلا عم

 . سلا لحم تّلح ةسادقلاو ep لحم لحي لامجلا

 ةعاس  ىسنيو « ةَّنجلا همرح يذلا مدآ نم هرأث نع يمالسإلا يبَرَعلا لايخملا Le اذكه

 ؛هتكئالم هل دجسأو ءهحور نم هيف خفن D همّرك ْذِإ ؛هللا دنع نأش نم هل ناك ام ةلفغ

 كلذك ۔ ربعي ِهّنإف «ضرألا هتكسيو «مدآ نم لايخملا JE ْذإو . قالطإلا ىلع Gi لأ هلعجو

 ةروص الإ دّمَحُم امو .اهليزن نوكي نأ ىلإ لصاونملا as fs cb ىلإ مثالا هنينح نع

eقوف هعفرف «سيساحأو روش نم هتاذ يف جلتخي ام هيلع طقسأو «هليثمتل تل هراتخا  

 نم هيف خفنو هلل GÉ ةعاس ÉY ؛ ةّيعرشلا كلتب فرتعيو « ةعقرلا كلتب رقي مدآ لعجو ءمدآ

 .23 22ص ص «سلاجلا سئارع « يبلعُتلا : يف ةلسرتسُم ةلماك La هذه تدرو دقو (1)

 . 23ص «سلاجلا سئارع « يبلعتلا )2(
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 Does et لوسر دمحم هلا الإ هلإ ال ًابوتكم شرعلا مئاوق ىلع” ىأرف ؛ هسأر عفر هحور

 ؛ابر اي :ةئيطخلا فرتقا Ú لوقي هارت كلذل ea GTS همسا ىلإ فضُي مل هللا

 . هل رفغف P ترفغ نأ دمحم قحب كلأسأ

 :ضرألا يف ةفيلخلا مدآ 8

 وأ ةيناسنإ ةروص  ًائيشف ايش  ذخّنتيل ؛ ةقالمعلا ةّيثيما هتروص LC هترداغُم  مدآدقفي

 هللا dei ؛ لوُرُتلا ةعاس ja اذه مت ءاوسو . اهيلع ًادهاش هتماق di موقي «ةيناسنإلاك

 لحارم ىلع este PA يف هسأرو ضرألا يف هالجر تناك [ نأ دعب ] ًاعارذ نيس ىلإ

 يبأ نع due ىلع قلا ثيدحلا ge ًالقن ريثك نبا كلذب لوقلا راتخا املثم ءدعب نم ةديدع

 IP ءساّنلا ملاع يف مدآ ليصأت ىلإ يمرت لايخملا نم ةلواحُم EL يف - كانه ناف ؛””'ةريره

 هزي ىلع ةلالدلا راطإ يف جردني كلذف «ةّيداعلا رشبلا ةروُص نم مظعأ ةروُص ىلع ظفاح

 روصلا هيف « يشيم ملاع ءرخآ ملاع ىلإًايمتنم .رمألا ةياهن يف  ىقبي ْذإ ؛هلصأو هتأشن فالتخاو

 . لوهأ روُمألاو ربكأ

 ةعنص هللا هلع . ايلا ةايحلا يف ناسنإلا هيلإ جاتحي ا ادور ضرألا ىلإ مدآ طبه دقو

e i Gعرزف «عرّرلابو ؛ثرحف «ثرح اب هرمأو «عنصف ءديدحلا ةعنص همّلع » 

 «نحطلابو «ىرذف «ةيرذتلابو «سادف «سوّدلابو ءدصحف ءداصحلابو « ىقسف « يقسلابو

 نأ دّمَحُم حب كلأسأ ؛ براي :لاق ةئيطخلا مدآ فرتقا امل : خي هللا لوسر لاق : لاق باطنملا نب pat نع [ . . ] (1)
 نم يف تخفنو dan يّسقلخ امل كلل ؛بر اي : لاقف ؟دعب هقلخأ ملو SO تفرع فيكف :لاقف à يل ترفغ
 ىلإ فض مل GT تملعف à هلا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال ابوتكم شرعلا مئاوق ىلع تيأرف «يسأر تعفر ؛ كحوُر
 «كل dE دقف ee ينتلأس ذإو لإ قلل ا بحأل É ءمدآ اي تقدص : هللا لاقف co HIT الإ كلمسا

 .91ص lg ؛1م ؛ةياهّتلاو ةيادبلا ءريثك نبا ؛"كتقلخ ام دمحم الولو

 ile “ii ةيادبلا «ریئک نبا ءاعارذ ge ىلإ هلا هطحف ei يف هسأرو ضرألا يف هالجر طبهأ امل ناك هلا )2
cgربا اذهل ريثك نبا رگذ مغرو .102ص  ak dbهللا ناب لوقلا هيلع  TGEاعارذ نوتس هتماقو ةيادبلا ذم  . 

TG)هللا نإ : لاق و هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع هتّحص ىلع قفثتملا ثيدحلا نم [ ..  TGEنوتس هلوطو  
 . 102ص «1ج «1م « ةياهتلاو ةيادبلا ءريثك نبا CON ىح صقني قلخلا لزي ملف ءًاعارذ
 رامث نم هذه مكرامثف « ةّنجلا رامث نم هدوزو «ءيش لك ةعنص همّلع ضرألا ىلإ نجلا نم مدآ طبهأ نيح هللا نإ: (4)
 . 77ص :1ج ءريسفتلا «ريثك نبا :'رّيغتت ال كلتو ءريغتت هذه ّنأ ريغ « ةئجلا
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 ةروص ضرألا مدآ ناك P JSG «لكألايو . .زبخف ءزبخلابو «نجعف «نجعلابو «نحطف

 . ءامّسلا يف af ام صالخإب داعأ «ةعاطلل

 دقو ءدربلا وأَّر حلا نم ًايكاب رخ ةعاسف «ضرألا يف وهو هللا ةياعر مدآ نع عطقنت ملو

 Bb «لزغلا ءاوح af «نطقب ليربج هيلإ عراس «قرولا ضع الإ هيطغُي ال ًايراع لزن
st SLامهل  PLU 

 هريغ اهيف بهسأ نيح يف «ضرألا مدآ نأشب ةدراولا رابخألا ريثك نبا رصتخا دقو

 امف pl ai ةيلاتم QUI ةثالث ضرألا يف ًامئاق ليربج Jar- Wa- LENS .ًاريبك ًاباهسإ

 Uog «ةراجتلاو ؛ةعانصلاو «ةحالفلا :مدآ همّلع ليربج ناك الإ ةّيرشبلا هفرعت ءيش نم

 «نفدلاو «جاوزلل مسارمو «تاقالع نم هيضتقت امو à ةّيعامتجالا ةايحلا ئدابمو «رانيدلا

 تلمش دقل . ”شرعلاب ةكئالملا فاوطك مرحلاب فاوط نم هبّلطتت امو « ةّينيدلا ةايحلا ميلاعتو

 عدوملا لاثملا راركت Éles هيلع Jens هبنج ىلإ كلا ماقو «ضرألا يف لوألا ناسنإلاهللا ةياعر

 . لبق نم هدهشت مل ام ضرألا تدهشو EA تناكو ءرارقتسالا ناكف .ءامّسلا يف

poاهيلإ هقبس دقل .ضرألا رّمع ْنَم لوأ نكي مل  GÉوأ  OUتي ءرثكأ وأ  
 «هب تّنغتو كلذ صَّصَقلا تدّلخ ْنإو . مهنم ريخ هّنألف مدآ ح جن Op . "اعيمج مهلشف ةبرجنلا

 ملف «رخآ سنج موي تاذ هيلع لواطتو «نيط نم قلخ يذلا ناسنإلا Ads نأ تدارأ اهنألف

 ريثك نبا قلطنا دقو .ران نم قلُخ S ؛ هنم ًاريخ هسفن ربتعاو ؛ عيضولا هرصنع رقتحاو ؛هل دجسي

 نم یتقلخ ee أنأ : هلوق ربتعاف ؛ ”هتلالضو موعزملا هربكو هأطخ هل نيل ؛سيلبإ رظاني
 يف هأطخو «'بنذلا نم ربكأ وه يذلا رذعلا نم وهل" ؛ًاريبك ًابنذ PE نيط نم ءهتقلخو ران

 م «هارذ مث «هساد مف .دصح غلب اذإ ىٌح ءىقس مث ءعرزو ؛ثرحف ؛ثرحلاب رمأو ,ديدحلا ةعنص ملف" (1)
 .197ص «2ج «ريسفتلا ؛ريثك نبا ASS ءهزبخ مت « هنجع مث ؛هنحط
 .90ص lg le « ةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نيا )2(

lt )3(35 30ص ص «سلاجلا سئارع « . 

 .ًاضيأ اهيف اودسفأق «مهتيراحُأ هللا مهلسرأ «هدنجو سيلب] يناثلا قلك او ءضرألا يف اودسفأ pe لوألا قلخلا (4)
 . 44ص «4ج كلذكو »194 y0 «2ج ءريسفتلا ؛ريثك نيا (5)

 .12/7فارعألا (6)
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 ee Es ةانألاو ملحلاو ةنازرلا هنأش نسم نيل نف «نيّطلا نم فرشأ رانلا نأ هاوعدو هسايق

 .' ةعرسلاو شيطلاو قارحإلا اهنأش نم راتلاو « حالصإلاو ةدايزلاو LS تالا لحم نيّطلاو
p 2 9 €4  

 ol ؛ قُلَخلا ءالؤهل هرُك نم ناسنإلا هنكي اّمع  ةريثك نطاوم يف  ريثك نبا ربع دقل
 شقانف i Saadi ةقيرطب كلذ نع ريع دقو . Pam بيس اوناك نيذلا نجلا هبحصو

 « قلل ا ءالؤه لوح ةبيجعلا صصَقلا ركذ يف جرحتي مل Sy ءاّيقطنم أطسب اهطسيو ءروُمألا

 . مهوحن روعش نم يعامجلا لايخملا يف جلتخي ناك امب هريسفت نادزاف

 مهتقالع يف ble سيلبإ لوح ًاريخ نيثالثو ةعيرأ ددّصلا اذه يف ريثك نبا دروأ دقو

poleهذه هباشت مغرو . اهنم رشع ةعيرأب سابع نبا درفت «* ضرألا مهريمعتو  SLAY 

 نا يف ظفل ريغت اذإ ىنعم داعي وأ « ةلسلسلا دارفأ دحأ ريغت اذإ نيَرملاو ةرملا ربخلا سفن داعي

LÉيهو . فالتخا نم ولخت ال  GÉمهّنأو «ران نم نجلا نأو نجلا نم سيلب] نأ ىلع اهلك  
 لايخم الإ لوقلا نم LR sa 5 يف ماه رمأ اذهو . مدآ لبق ضرألا osan اوناك

 لحارم نم ةلحرم ناسنإلا لعجف «ىرخألا تاراضحلا لاونم ىلع جسن يمالسإلا يبّرعلا

 ىلع ةردُق ناسنإلا نم لقأ قلَخ WE ىرخأ لحارم /ةلحرم اهتقبس «ضرألا نارمُع
 . ءامّسلا ليثمت

  لققو «ءامّدلا اوكفسو ءاهيف اودسفأف نجلا ضرألا نكس a لوأ نأ“ سابع نبا ركذي

 نأ لبق ضرألا يف OLH ونب نجلا ناك“ :ًالئاق رمع نب هللا دبع كلذ ge . اضعب مهضعب

 O : ةيلاعلا وبأ فيضيو . 'ءامّدلا اوكفسو «ضرألا يف اودسفأف [ . . ] ةنس A مدآ قلخي

 ."”ضرألا يف [ . . ]نجلا نم موق رفكف « ةعمخ ا موي مدآ قلَحو «سيمنلا موي نجلا GE هللا

 . *”نيريس نباو (728 /110 642 /21) يرصبلا نساك ءاملعلا لاق مهلوق لثمبو

 Te slg sie «ةياهتلاو ةيادبلا 444 yo 24ج ؛194ص 2١ج ءريسفتلا «ريثك نبا (1)

 هريسفت دنع) 201 194ص ص :2ج؛(34 30 /2ةرقبلا هريسفت دنع) 7568ص ص ؛ اج «ريسفتلا ءريشك نبا (2)
 87ص :(61 /17ءارسإلا هريسفت دنع) 5049ص ص «3ج ؛(28-33 /15رجحلا هريسفت دنع) 531ص ؛(11 /7 فارعألا
 »)85.71 /38 ص ءريسفت دنع) 45 44ص ص dy» ؛(20 /34أبس هریسفت دنع) 514ص »)50 /18 فهكلا هريسفت دنع)

 .74 ء72 ؛69 «68ص ص ء1ج ءريسفتلا ؛ريثك نبا (3)
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 داسفلاب  كلذك  طبتري هّنإف «نجلاب رابخألا هذه يف لوألا ضرألا نكس طبتري ذلو
 ءيجم لبق ماع A اهباصأ دقل . ةهّوشم ةروص ضرألا يطعيو «لتقلاو ءامدلا كفسو

 دقل . ضرألا مهناكسإو مهقّلَخب اقحال ناك نجلا داسف نأ رابخألا هذه ةبيكرت نينو ٠ اهيلإ مدآ

 لام رت Vs ألا اذه سابع نيا تم ارارشأ اويلقناو « هوصعف ءًارايخأ هللا مهَقَلَخ

UEمهيف لوقيو «ًالصأ ةكئالملا نم  هنع ةدراولا رابخألا يف نجلا لعجيف : Takiنم يح  

 هلآ مغرو PDA مهل لاقي اليبق ةكئالملا نم نإ" : لوقي وأ "نجلا مهل لاقي ةكئالملا ءايحأ
 Óp ؛هتاذب امئاق ًاسنج نجلا اولعج نع مهنع لوقنملا نم هريغ عم ءاعّدالا اذه يف فلتخي

 لشي الو « هتلصو امك اهنّودُي ضعبلا اهضعب دنسي يتلاو « هنع ةدراولا رابخألا ةرثك مامأ  ريثك
 eP ege ةفرط ةكئالملا نم“ اوناك ام etl يرصبلا نسا لوق هحيجرت ىلإ حملي هنأ مغر ءاهيف

 . ”حيحص دانسإب ربخلا اذه هنع ىور ريرج نبا نأ كلذ يف هليلدو

 ةكئالملا نم نجلا لعج امل سابع نباف ءايرهوج سيل تاياوّرلا يف فالتخالا اذه نكلو

 Pih لصأب قّلعت اميف هريغ عم كلذ يف قفّتاف را ا

 ةكئالم نجلا يف فالتخالا اذه كلو . بسحو ىلوألا مهتفص io يف الإ مهنع فلتخي ملو

 La مهحنم ةقث نم ةايحلاب مهدهع ةيادب يف هب اوظح اوناك É LS ال *رخآ اتش مأ اوناك

 .دهعلا اوناخ مهتكلو «ضرألا ناطلس مهبهو ذإ ؛هللا

 «مهودرشو «مهولتاقف ءًادنج مهيلإ لسرأف «هللا بضغ كلذ نعّرجنادقو

 ىلع اهلك ريشك نبا رابخأ قف ْذإو . "لاب ا فارطأو روُحُبلا رئازجب مهوقحلاو « مهوبرضو
 نم تاياوّرلا بلغأ هلعجتف AL كلذ عون يف فلتخت اهّنإف «ًادنج  ًالعف مهل ثعب هلا نأ

 .87ص «3ج ؛72 ص ء1ج ءريسفتلا ءريثك نبا (1)

 .74ص Ag ءريسفتلا «ريثك نبا (2)
 لتحت ثيح ؛ةياهتلاو ةيادبلا هباتك يف حيجرتلا اذه بيغيو 2:87 ص «3ج ؛74 ص ء1ج ءريسفتلا ء «ريثك نبا (3)

 -60. 58ص ص ilg ؛1م «ةرادّصلا سابع نبا نع ةيورملا رابخألا

 .87 ص «3ج ؛74ص «1ج «ريسفتلا t ريثك نبا (4)
 ةكئالملا_دحاو نآ يف لمشت ةلماش ةرابع اهل امك « سنإلا لباقُي سنج ىلع ةيحان نم لدت نج ةملك نأ ودبي" )5(
 . 12ص y > EJA ريطاسأ ةعوسوم « ةتيجع دمحم à *ىرخأ ةهج نم ةالعسلاو JA نيطايشلاو

 69 68ص ص ؛ 1ج ءريسفتلا «ريثك نبا (6)
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e PLAءرخآ ف التخا فالتخالا اذه نع ٌرجنيو . ”هبحصو سيلبإ سابع نبا هلعجيو  

 يف ةفيلخ مدآ نجلا ىلإ هللا مهلسرأ نيذلا دوج ا مّه ةكئالملا DL ةلئاقلا تاياوّرلا بصق

 لشف ىلع Uss «ةدحاو ةلحرم يف مت دق كلذب  داسفلا نوكيو «مهدعب ةرشابم ضرألا

 يف نجلا ةيراحُأ سيلبإ تدّنج يتلا تاياوّرلا اّمأ .حالصإلل مدآ ءاجف «هدحو لّوألا قلا

 O ضرألا ناطلُسم هلآ حبصُيو «مكحيو ءاهيف َرقتسيف ءمِهّلحم لحي هلعجت اهّنإَف ؛ضرألا

 ىضتقا لضو ربكتسا الو Patate ملائيش تعنص دق :لاقو «هسفن يفرتغا' ىَّتح
 ةّيلمع حبصُتو «ةيناث ال ةئلاث ةلحرم ةلاحلا هذه يف حبصُي يذلا مدآ هضّوعف ءهضيوعت رمألا

 .ةدحاو ةّرم ال fe ةلشاف قلل ا

 اهمحالم تءاجف «لحارمب  ضرألا نارمُع paie يورت يهو - تافاقتلا لك ترم دقو

 . هدكؤتو ءأدبملا كلذ خسرت اهريطاسأو اهصّصقو

 يلفسلا ماعلا Enuma Elish شيليإ امونيإ اهتمحلم يف تلعج ةدلاخلا لباب هذهف

 اهريظن Apsu وسبأ عم تدحّنا دقو «حلملا ءاملل ahdi Tiamat تامایت وه BÉ قولخمل ًاعترم

Ediابجنأف «بذعلا ءاملل  GIEةلئاعلا تلتاقت ذإ ؛داسفلا ناكف «نجلاب اهيبش . ASكودرم ناك  

Mardukلصأ ىلع ىضقف  Ñءاضق  La pوسبأو تامايت ةياهن تناكف ءًارحب مهدراط  

 DST .مهناكم ag هسفن بّصنو «لوألا قلما كئلوأ نم مهريغو Kingu وغنكو

 .ٌنقتسا ثيح ؛ءامّسلا ىلإ ريخألا اذه عفتراو « ضرألا يف كودرم فلخف «ناسنإلا

 «ضرألا يف مهيلا طبهت ةكئالملا تناكف" ؛ روحبلا رئازجب اوقحلا ىّتح « مهبرضق « ةكئالملا نم ًادنج هللا ثعبف' (1)
 .68ص lg» + ءريسفتلا «ريثك نبا ٠ ”مهيَْي مهلئاقتف
 دج يف سيلبإ هللا مهيلإ ثعبف' ؛لابجبا فارطأو روُحُبل رئازجب اوقحلا ىح «هعم نمو سيلبإ هللا مهيلإ ثعبف @(

 . 72 «68ص ص «1ج ءريسفتلا «ريثك نبا "نجلا مهل لاقي يذلا يحلا اذه مهو ةكئالملا نم

 .74ص ء1ج ءريسفتلا ءريثك نبا (3)

Tga lg: ءريسفتلا 448 نبا )4( 

 : يف كلذكو 108 51ص ص « ىلوألا لقعلا ةرماغم « حاوسلا سارق : يف ةصقلا رظنا (5)
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, p.p. 82 - 88. 

10 
 ed يف نكت ملو a يلقسلا ملاعلا يف ناك اهدوُجُو نكلو « ةهلآلا ملاع ىلإ يمتنت Tiamat تامایت نوكت دق (6)

 . ةهلآلا دولخ Lot مدع ىلع ليلد قحأللا اهلاوزو « ملاعلا اذه رّمع نم لوأ يهف
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 انصّصَق يف هيلع انفقو ا FE UE ءاهتقيرط ىلع قلا دّلخُت ةمحلملا هذه تناك اذإو

 نأ يف able رخآ ءيش ىلع انفقوُت يه مث .ايندلا ةايحلا يف pu ريمعتلا لحارم نم

 تلعج دقو .رحبلا هرقم ناك eN لصأ «تامايت «مخّضلا توما نابعُتلا نجلا هلإلا اذه

Caaروُحُبلا رئازج ىلإ هللا دنج مهدراطو ءضرألا يف اودسفأ نأ دعب « نودوعي نجلا  

 ةدرملاو سيلابألا نكسم ءرحبلاوُه يذلا ريرشلا لصألا كلذ ىلإ نودوعي مهّنأكو

 هذه نم ds .ًاريبك ًاهبش مهب هيبّشلا سنجلا كلذ ÉS يتلا تامايت زمرو "”نيطايشلاو

bi gaahiةفالخ يلمع  TUE GEديرشتلاو ليتقتلاو فنُعلاو مّدلا نم رحب يف الإ منت ال  

 دعب الإ ميقتسي ال يذلا Side يف ىلوألا براجتلا لشف ىلع Do UE موقت ءدرطلاو

 ناسنإلا ىلإ يهتنتل ؛رارشألا نج لاو نيطايشلاب  ًابوجو  أدبت ةدالولا نم ةريسع تالواحم

 . ًامئاد ًاريمعت رايذلا هذه ريمعت ةّمهمب هدحو ىظحي يذلا

 تاراضحلا نم É ةبيرقلا نْيَرهَنلا نيب ام دالب انرداغ D ÉJ LE اذه لتخي الو

 ةزّيمتلا نانوُبلا هذهف . اهنع دلا لك ةديعب ًارهاظ  ودبت ىرخأ ةّيفاقث ملاوع انج لوو « ةّيمانسلا
 ةهلآلا دلوم لوح ةدلاخلا هتديصق يف Hésiode دويزيه هدّلخ اميف ءانيلع ضرعت لوقعملا اهملاعب

 ءامّسلا ريمعت نأشب ةلوقملا سفن « ةفلتخُلا ةذايلإلا ديشانأ يف سوريموهو ”نوكلا قلو

 . ضرألا ريمعتو

 .رارشأ ةقلامع ريغ بجنُي مل . هنيع مارحلا ناك Ouranos سوناروأ ناك ؛ءدبلا يف

 . هماقم ماقو «ميحجلا يف هادرأو « هيبأ B5 . هنيع ءاقشلا ناك Kronos» سونورك ناك مت

 لحو «نمألا بتتساف «رارشألا هبْحّصو aN درطف i Zeus سوز ناك مث .هءانبأ مهتلي ناك

 ملاع نم ًابيرق سور ناك ELA قلا يف iE دعب ةثلاتلا SU يف كلذ ناك .رارقتسالا

 Sémélée يليميس gays .اهيف ءاقبلا ليطُيو ءضرألا ىلإ لزني ناك . هنم ÉL ىح ناسنإلا

 «ناسنإلل ةروص  تقولا سفن يف ناك يذلا Dionysos سوزينويد اهنم بجنأو « ةّيرشبلا

 نع A ريطاسأ ةعوسوم «ةنيجع دّمَحُم :كلذك رظناو . 138ص :2ج ele «بهلا جوره ؛يدوعسملا (1)
 . 18 ص «2ج ءاهتالالدو ةّيلهاجلا

 : ماظتلا لالحإو داسفلا رهق لجأ نم ةهلآلا تاعارصو قل ا رت  ابيرقت تيب فلأ نم ديشن وهو  هباتك رظنا )2(
Hésiode, Théogonie, la naissance des dieux. 
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 cn ae «حرسملا ديع ءرمخلا ديع ءًاديع هل تماقأو :نانوُيلا هب تّدغتف «هلإلل ةروصو

 . رارقتساو بصخو هافر نم نوكلا يف لح اب ءافتحا

 ضرألا ملاع يف ةلوقملا سفن تخّسسرف «ىرخأ صّصُق تجسن لاودملا اذه ىلعو

 D pants Sophocle سيلكوفوسو Euripide سديبروأو Eschyle سوليخأ اهف .ًاسايق

 ةبيط DH «مهلبق Homère سوريموهو Hésiode دويزيه ىطخ اهيف ua ءاصّصَق

«Thèbesىلوأ ةلواحم دعب الإ اهيف رمألا ميقتسي ال ةّيطارقميدلا ءانيو راهدزالاو ةراضحلا زمر  

 مارحلا طاوللا ىطاعتف « هفيضمو هدو ظفاحل ركنت يذلا ناسنإلا كلذ هوه سويال YÉ ةلشاف

 «قباّسلا هلعفب ضرألا هوش ناك دقف ءبجنُي الأ هيلع تمكحف « ةهلآلا بضغأق « هنبا عم

 مت .بجنأ يذلا نبالا هيلع ىضقف «بجنأو «جوزتف Gat ناك هّنكلو . باقعلا قحتساو

 «رارشألا نيب ريرش هب اذإف . هسفن ًالهاج <« ةبيط ةنيدم ىلع ًامكاح هماقم موقي نبالا وه اه

sf poseءاجف «هوشلا بألا كلذ مد هنييارش يف لمحي ناك .هتوخإل بأ حبصُيو  Uth 
 ةعومجم مهّنأل ؛مهرخآ ىح LS نم palais ؛هنم Al ةمكحلا تضتقاف « هلثم

 اهباصأ ol دعب ًالإ UEG ءانب ةبيط فرعت ملو .ًاضيأ ةلشاف AN ةلواحملا تناك . ةهّوشُم

 . ةليمج ةيهاز ةثلاّقلا ةرملا يف تماقف ce ريهطتلا

 دنع اهريطاسسأو قلا صّصَق تاعماج LR يف BY .بسحو ةلثمأ هذه

aid opريثك اهريغو ءاهريغ ىلع بشك نع  فقي » ans;ىلع جسن  
 زمر ىلوألا قلا صمق تعضو «ناكمو نامز لك يف اهتاذ ةيرشبلا سنن يه مآ «ضعب

 بّلطتي ءانبلاو «ءانب بّلطتت «ةنيدملاك AG !؟ةراضحلا ةدالو ةيوعص نع هب رجعت «ريغ سيل
 مّرَهلا عفتري الو «رجحلا رسك JE يف الإ حرّصلا يوتسي ال . ًادادعإ بّلطتت ةسدنهلاو « ةسدنه

 نويلامجيب هّنأكو «نفلا ناسنإلا عادبإ ؛عادبإلا ةروّص اهَّنإ . دبعلا ءاقش لظ يفألإ

fs CS, Fo cnoiPygmalىوتسا  JENىأر «ةقطان ةروّص  ps ga 

 . ةركلا داعأو «لاثمتلا

ales 5, 3 248 PS t 05 5 : ةفلتخُمم دالب نم ضرغلا اذه يف le qe يهو «ةيلاتلا بلا ىلإ عوجرلاب كلذ ىلع فوُكولا نكمُي )1( 
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, M.; James George Frazer, Le rameau 

d'or, 4t; Claude Lévi - Strauss, Mythologiques, 4t.; Marie Louise von Franz, Les mythes de création. 
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 ضعب ىلع  ًانايحأ شعت LÉ «تاراضحلا نيب مئاقلا نّيبلا هباشتلا اذه مغرو

 هلإلل تب ًالثم  ةّيمالسإلا صصقلاف . ةّينيدلا ةموظنملا ىوتسُم ىلع ةصاخ :تافالتخالا

 موقي «ينانوُيلا هلإلا لشم يلبابلا هلإلا ناك . ىرخأ بوش دنع هتروص نع فلتخت ةروص

 Ge» دق ناك ht UNE لغتسيف ؛هللا LAN . مّطحُيو « قلخيف ءهب ضهني « لمعلا ىلإ هسفنب
 كلت هّنج وأ هتكئالم رخس دقل .نودّرشيو «نولتقیو «نورّمدُيف «هناکم لمعلاب نوموقيف
 .ءيش هلثمك سيل E DE ةروص «عيمجلا قوف وه يقيو «لامعألا

 :ةأرملا ءاوحو ناطيّشلا سيلبإو ai مدآ 9

 :يبتلا مدآ 1

 يشيلا هتماق لوط نم صّلختيو « ضرألا ىلإ لزنيو «هيوشتلا هنع io لبق مدآرم
 .gta. ab ds امهالوأ يف ناك ؛ نيكي نيكيساسأ نيتلحرمب  يندبلا هيرعو يشحولا هرعشو

 . ”ةلاسّرلاب علطضاو « ةملكلاب يظحف ؛ احور ةيناّثلا يف ناكو ÉH باب دنع ًاضرأ ًاحورطم نيط

 افيخُم ًادسج «بسحو ًادامج ناك al ىلوألا ةلحرملا يف ف مدآل نكت ملو

 ناكف «هوأر Ú هنم اوعزفف ؛ةكئالملا هب ترم“ :ةّرم لّوأ هودهاش À سيلبإو ةكئالملا بعرأ

 يتلا ةعيرلا ةحيبقلا ةشحوُلا ةروّصلا كلتب ةلاحلا هذه RES .””سيلبإ هنم ًاعزف مهدشأ

 ملظُم ءاضف ريغ نكي مل يذلا ءالخلا دسجلا ةهافت نع كلذك  رّبعُت اهّنإف « مدآ اهيلع ناك

 «هرېد نم لخديو ؛هربذ نم جرخيو ؛هيف يف لخدي' سيلبإ ناك . نيطايشلاو نجلا هيف بعلت

 .ًائيشسحْي الو ؛ ةمواقم عيطتسي ال وهو a نم جرخيو

 ىلع SUIS يف اهؤادصأ «ىرخأ ريباعت ضرألا ىلع A دسجلا مدآ ةروصلو

 : اهرهاظم ضعب دصر يلي اميف  لواحُت ءاهعونتو اهفالتخا

 ًالثم ريثك نبا دنع تناكف ؛دحاولا A دنع تاياوّرلا فالتخاب تفلتخاو «نيرّسملا دنع هدا هذه تفلتخا )4(
 .73 72ص :pile ءريسقتلا ءريثك نبا « ىرخأ td موي رادقم نم ةنس نيعيرأ و «ةرم ”ةليل نيعيرأ"

 . 76 :72-73ص ص lg «ريسفتلا S نبا (2)

 .73 ص VE «ريسفتلا ءريثك نبا (3)

 .73ص ؛1ج ءريسفتلا «ريثك نبا (4)
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ax., 
fsًاضرأ دسجلا اذه حرط  àنضُح يف ناسنإلل ليصأت ةّيلمع ءًاقوصل اهب ًاقصال  

  نآلا- يه اهو «ضرألا نيط نم ةضبق نم GE por :ًاقباس ةّصقلا تلاق دقل . ضرألا هَ

 مدآو .براضَت الو LS الف «هب محتلتل اهلصأ ىلإ ءًاناسنإ تلّكَش دقو ء ةضبقلا كلت ديعُت

 تناكو ءاهّلُك اهيلع ًادودع ناك ؛كاذ اهفرط ىلإ اذه اهفرط نمدتمْلا هلوطب ءاضرأ حورطملا

 نم' كلملا اهذخأ ةبرث ديلو ناك دقو هضفرت نأ اهل ىو ءاهئازجأ لك يف مات ًالوبق هب ةلباق

 Palo pus ءاضييو ءارمح ةبرُت نم ذخأو «دحاو ناكم نم ذخأي ملو e طلخو «ضرألا هجو

 .هضفري OÍ اهميلاقأ نم ميلقإل الو ءهب لبقي See نكمُي الف ءاهيف ًاخّسرتُم ناك دقل

 كلذ يف اهدنست تماقو «ةقالعلا هذه بوُمشلا فلتخُم دنع ةديدعلا صصَقلا تدّلخ دقو

 دنع وأ «هتدالو دنع ًاضرأ ديلولا حرط لثم تاسرامُم نم هتخسر Le مهديلاقتو ساّنلا تاداع

 .©اهنم هذخأ يف اهحامستسا مث « ةيقيقحلا E ىلإ هتداعإ نع غيلبلا ريبعتلل هيبت

 Les ضرألا هب تلبّقو ؛هثرحو هنايحل ءاضف اهنم A ضرألاب مدآ لح ا02

 ْنَم مهنم D «مهتضفر اهيلإ هوقبس نيذلا نجف . هلبق اهنكس ْنَمم هريغ عم هلعفت ملام وهو
à JSيلاعأو راحبلا رزُج ىلإ نوقابلا درشو  JLHءاهنع ًاديعب كلام  Lift 

 ةملظُلا ةشحوملا اهنكامأ ضعب يف ةيفخف ‹ ضرألا مهضعب LED BL ءرهذدلا دبأ ىلإ مهنكاسم

 .“رابآلاو رفحلاو ناريغلاك

 تضفر «رعقلا ديعب ءًاملظم الخدم ناك .ريغ ال ًاراغ عّصلاب هدهع Jo يف مدآ ناك -3

 «هنم جرخيو «هيف لخدي «ًائيبخ بعل هيف بعلي ءاضف ناطيشلا هلغتساف هيف JE حورلا
 لم مدآ ناک . هيف ىلإ هربذ نم اهبرجي ةرمو «هربد ىلإ هيف نم قيرطلا برجي ةرم «فقوت نود

 ىتأ نيط ةضبق نم ءامّسلا يف ءصّّصَقلا نم مهي امك «قلُخ مدآ نأ مغرف ءضرألا هذهل حضاو ديدحت كانه سيل ( 1)
 AN يف «نيط نم دسج وهو ؛مقي مل KE ضرألا ىلع ىقلم  هقْلَخ رثإ  هدجن EU ءضرألا نم كلملا اهب

 ) )2ءريسفتلا ءريثك نبا 73 elgص .
(3) Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p.p. 214 - 216. 

JS (4)بهتلا جورُم «يدوعسملا :رظنا ؛نيطابشلاو نجلا نطاوم مهأ لابجلا مّمقو اهرّزجو راحبلا » lg2ج  
 ريطاسأ ةعوسوم ؛ةنيجع دمحم ؛316ص «تادوجوملا بئارغو تاقولخملا بئاجع « ينيوزقلا ؛139 138ص ص
 .80 5ص ص «2ڄ ؛اهتالالدو ةيلهاجلا نع بّرَعلا

 .126 ص ءالعأ انلمع رظنا (5)
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diاك ء نجلا نكس راغلا كلذ ىركذل ًاديلختو :ناطيّشلا هيف عتري ًاراغ  دوُجولاب هدهع  

 .رشبلا رودصو ةملظُلا نكامألاو رواغملا ءضرألا يف اورقتسا

 ءامّسلاب اهعقالع ءاهل لعف ال « ةّيبلّسلل ÉN ةروص gaal هذه يف ضرألا تناك 4

 Pont ءبّصخُت ءامّسلا ةكيرش ضرأل انه دوج الف . ةمودعم لقن مل نإ :ةدودحم

 tasse ليوطلا هئوُكم مغرف .اهميدأ «مدآب اهتقالع لالخ نم ةحضاو ضرألا ةّيبلس ىّلجتتو

 .اباجنإو ًابصخ هعم اهتقالع لّوحُت نأ وأ « حولا هّنبت نأ عطتست مل اهيلع

 مغر ًاعيمج مُهف . سيلبإ مهسأر ىلعو نجل او ةكئالملا اهب فصلت اهتاذ ÉE هذه 5

 مل ةديدعلا تآّرملا هيف مهضعب لوُخُدو هنم مهعزفو «هدنع ًاليوط مهفوُفوو «مدآب مهرورُم

 .ريغ ال طئاسو A الو «مهل لوح ال ءاَرَصُق اوناك .ًائيش هقلَح يف اوري نأ اوعيطتسي

 وو
 باب يف لخدي يشيم raie لك ناش اهنأش « «ًالكشُم ًابيكرت ةبكرُم مدآل ةروصلا هذه 6

 مل ءهنم ةدئاف ال ءاحيبق ناك ىلوألا ناسنإلا É ةّيلمع لشف ىلع Our يهف . دقت ا

 ءاهحلفوٌّم الف ءاهيلع احورطم ناك امل ضرألا عم ةّيباجيإ ةقالع طبري نأ عطتسي

 هّنأو ءهل لعف ال ناسنإلا Le do يمالسإلا GNI لايخملا يف حبصُت  اهيف ثرحوه الو

 نم ام لعفي نأ عيطتسي hf « ًاضرأ ًاحورطم هيلإ رظنا . هنوعو هللا بايغ يف ًائيش عيطتسي ال

 ريغ ةردُت ال ؟هتدعاسُم ىلع نيرداق هلوح رم نو أ ؟ثا ادحألا ىرجم ريغي نأ هنأش

 . قلاخلا ةردق

 نم هيوسيل قلل كلذ ىلإ دوعي هللا ةّصقلا لعجت ىلوألا قل ا ةلواحُم لشف مامأ-7

 دارأ هنأ ىلع وأ ءةّركلا داعأف « هعنص داسف ىلع فقو عناصلا نأ ىلع كلذ لد ءاوسو . ديدج

 رعت ةصقلا ob »7 ”ءاشي ام alu لعفي دحوأ ًاقلاخ هباصتنا É يتلا هتايآ نم ةيآ ني نأ

 . ةايحلا يف ةيناّثلا هتلحرم مدآ ءادتبا نع  كلذب

 :رظنا ءًالثم EE ىرخأ تاراضح يف هدجن ام وهو (1)
Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p.p. 207 - 228. 

 هلدبتسي مت SE Jak bl عيطتسي هللف ءًريربت بلطي ال A ةيركفلا ةموظنلا يف هن هللا لمع نإ (2)
 dé ملأ GE it pe تات Les وأ ويا 2 نم ES ام 9 :تايآ كلذ ss ءاهخسني مّ «ةيآلا لزنُي ناو

 .106 /2ةرقبلا nd ٍءْنَس É Je هلآ
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 خفت نأ نيل ةصرقلا هذه ةّصقلا منتغتو . حوّرلا خفت يف ةلحرملا هذه رصانع زريأ لّممتت

 دقو dé لبق -ًاضيأ وه ارم ناك هل دوُجّسلا Diy «مدآ E لبق هللا دنع E ناك حوُرلا

 لاق حوّرلا هيف خفني نأ لجو رع هللا ديرب يذلا نيحلا غلب ملف“ :ًالئاق كلذ نع ريثك نبا ربع

 “هل اودجساف « يحوُر نم هيف تخف اذإ : ةكئالملل

BION GIT 

 لمحت يتلا حيرلاو ES اهنم ؛ةديدع ًارومأ ا لمشت gb ””'دابعل

Aةمحرو  PAهللا ةياعرو ءاجف هللا نم ًاثيش مدآ يف خفت ام لعجت ناعم يهو .  

 «ديدحتلا ةبعص حورلا هذه تناك اذإو .

 . تاقولخملا نع sja يهلإ ءيش هنييارش يف يرجي « هيف ةرضاح

 . "الحف راصو نّصحت' دقو ۔ مدآ ضهنيل َنآناوألا نأ  اضيأ  ينعت حورلا هذه نكلو

 ÁL ال ناسنإلا ةايح نم ةلحرم ةنس نيعبرأ ضرألا ىلع A دسجلا ناك . قيمع تابس نم

 لبق ةّيردلاو pe ةّيرورضلا A ىلع الاد Éi زمر gaal يف تماقف eyb اهيف

 يف حورلا تخفف «ةلاسّرلا لمحت تقو ناحو ؛نوعبرألا تاونسلا ترم . ةلاسّرلاب عالطضالا
 يحولا  ءدبلا يف تناك حوّرلاو .رصآلاب يقلل هيف مهني ؛هيسوو هل ةملكأل حورلا امو «مدآ

 مدآ يظح دقو « 4 ءوداَبِع ْنِم se Je eel ظ اه يقلي هلا ةملكو K رمأو

 .رمألا اذهب

 .73ص lg e gh ءريثك نبا (1)

 - جور ةّدام ءبرَعلا ناسل «روظنم نبا ءروظنم نبا (2)

op" (3)جرخ اذإف ؛ دسجلا عيمج يف راج وهو «ناسنإلا هتي يذلا سلا حورلاو ءناسنإلا ةايح هب ام«  

 مل' يأ ؛ “ةا ةحئار حرب مل JS وأ « نمم ىلع ناعأ نم :ثيدحلا يفو ؛'هجوُرُخ دعب ناسنإلا سنتي مل

 . حور ةدام «بّرعلا ناسل «روظنم نبا c'es ةمحر (ىسيع- ) هنم حور ؛هتمحر هللا حور ؛ "اهحير مشي

 i . حور دام « برَعلا ناسا «روظنم نبا « الحف راصو ga اذإ حوري سرا حا ار )4(

 :سابعلا وبأ لاقو [ . . ] احور نآرّقلا ىم ىمسُيو NA وأ يحولا حولا نا ريسفتلا يف ف ءاج : جاجا لاق“ )5(

 نب حوزلأب كيما IR D 18 /40رفاغ ] « :és ei de fe aea :لجو رع هلوقو

 حورلاك هئايحب راصف à hoga نم ةايح هّنأل ؛احوُر يمس «يحولا هانعم هلك اذه «[2/16لحملا | ٠ 4 فرم
 حور ةئام ءبّرعلا ناسل ءروظنم نيا "هلا ةملك يأ لا حورو [ . ] دسجلا هب ايحي يذلا

 .15 /40رفاغ «4 ءِداَبِع Ja Us Je ورم ْنِم َحوُرلَأ A وذ ل(
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 ةدماجلا ةهّوشملا ةداملا مدآ نم بلقنا «ةسادقلاو هاجلاو ميركتلا مدآ وه ةيناّثلا ةلحرملا مدآ

 يتلا ةئيطخملا مغر « ةاليبق هللا SV G ضرألا لزنو cd ةملكلاو حورلا مدآ ىلإ
 ءاوؤطخأ لف وأ «ءايبنألا ئطخُي املثم أطخأف ءاطخلل ةضرع يبن لك ola هنأش ناك . أطخأ

 ةموميد نايصع ال «يلحرم ينقو نايصع مدآأطخف . مهل رفع املثم ءهل رمُغَو . أطخأ املثم

 يتلا يتتيطخ ؛بر اي : مدآ لاق" :ةغمادلا BL هبلغو « هير هنأش يف جاح دقو .رارمتساو

 هتک َءيش لب : لاق ؟يسفن لبق نم هتعدتبا ءيش وأ « ينقلخت نأ لبق يلع ES ءيش تأطخأ

 ةياور يف درو امك وأ . هل رفغف "يل رفغاف يلع ES امكف : لاق «كقلخأ نأ لبق كيلع

 ّيف تخفنو :لاق «یلب :هل لاق ؟كديب ينقلخت ملأ ؛بر اي : مالّسلا هيلع مدآ لاق” : ىرخأأ

 زافف "معن :لاق ؟ةّنجلا ىلإ يعجار تنأ له تبت نإ تيأر أ :لاق «یلب :هل ليق ؟كحوُر نم
 . "”ءامّسسلا ىلإ ةدوعلاب دعوب مدآ

 راوح هير رواحُي مدآ اهلالخ نم رهظي ءمدآو هللا نيب ةرشابم ةقالع رابخألا هذه ميقتذإو

 ةلوقم دونو ءدبعلا لعفل قباّسلا هللا رارق أدبم تقولا سفن يف - خسرت اهّنإف à di لئاسلا
 ءاضقلاف . أطخأ CS LÉ دبعلا اهيف دجيو EE ةّسلا اهيف كّرحتت ىتلا رّدّقلاو ءاضقلا

 رخني يذلا ءادلل ًالاصتتسا هسفن اهيف تَّدَجَو بنذ نم فوخ هب ملأ CE يتلا ces رَدَقلاو

 :ناطيشلا سيلبإ 2

 ؛ اج او ةوظحلا نم قلطني يلزانت اهُّطَحف . مدآ ةايحل LE LSW ًاكلسم سيلبإ ٌةايح عت 2

 ةمكئالملا فرشأ' نم  ًالعف  سيلبإ ناك ءاوسف . مئادلا ءادعلاو عينّشلا درطلا دنع يهتتيل

 ءامس ناطلس هل' OLH ىلع ًانزاخ'و :"ةعبرألا ةحنجألا يوذ نم'و CUS مهمركأو

 هدارأ امك ؛ املع مهرثكأو ًاداهتجا ةكئالملا A نم" وهو «"ضرألا ىلع ناطلس هل'و :'ايثدلا

 نبا كلذ حجري امك «مهلاعفأب مّسوتو «ةكئالملاب .KS طقف ناك وأ POS l سابع نبا

 1 . 78ص ء1ج «ريسفتلا «ريثك نبا (1)

 هلا ىلإ ةكئالملا برقأ نم ىلوأ ةلحرم يف ناك سيلبإ نأ ديفُت سابع نبا نع ةريثك ارابخأ هريسفت يف ريثك نبا ركذ (2)

 مامت رظنا ءريبك ملع ىلع pag «داهتجاو دجب لمعي OLH ىلع Eyt هلعجو e GEI ءامّسلا ,OaE نم هنكم
 . 87ص «3ج ؛74 72ص ص «1ج «ريسفتلا «ريثك نبا : يف رابخألا
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 اهمزالف ؛ءامّسلا ىلإ هتذخأف OL لتاقُت ةكئالملا تناك ÉS اريغص يبس ناك هلأ وأ ءريثك

 هدهع Di يف سيلبإ تلعج ةّصقلا opa SR نود رنک نیا كلذ نود امك: اهعم دمتي

 يرجيو ؛ًاميلكت هللا همّلكي ر ابو «هسنأ لحمو « سدقلا ةرضح يف ًادوجوم ةايحلاب

 EA يف ةلزنمب ىظحي ءنيبّرقْملا نيب نم برعم ناك سيلبإف .راوحلا ءارو راوحلا هعم

 ft نيبو هنيب قرف ال ءدلُملا نانج يف عتريو ءءامّسلا روُت نم لهني à ”ىلعألا

 نإ لب ءًارهوج ةّيبلس تسيل راتلاو .رابخألا لك هيلع تقف ام وهو Et» هلصأ نإ م

 لييّسلا عابتاو داشرإلاو ةيؤرلل MT i اهنم روثلا ّنأل ؛ ةّيباجيإلا نم ةياغ ىلع la pai لصأ

 . "فلاحّتلاو مّركلاو ةفايضلاو سنألاب زوفلاو

 ران نم ÉY مدآ نم ريخ نأ EE يف بهذأ يذلا هسايق سيلبإ ىلع باع ÉI ريثك نبا إو

 ًادساف اسايق ساق” سيلبإ نأ ربتعاف ءاهلصأ ىلإ ال «راتلا ةجيتن ٠ LITE هلثم بارت نم ال
 ًايعاو ناك ريثك نبا نأ ىلع لدي اذهو ."فيرشتلا ىلإ رظني ملو à Pat لصأ ىلإ رظن [ هلال ]
 قارحإلا“ نم هيلإ يدْؤُتام وه راتلا GLEN نأو «يباجيإ رصنعلا اذه لصأ ناب

 ن راتلا نم كالهلا عرسُي'ْذإ ؛ًائيش تسمال اذإ اهتلاح هيلإ لووت ام يأ ؛"ةعرسلاو شيطلاو
 اندو ءاهسبال“ مدآ كلو ce pe اهنم هلان U اهنع ًاديعب دبعلا يقبولو e lga اندو ءاهسبال

«geاهقارتحاب قرتحاف  . 

 .74ص «1ج «ريسفتلا «ريثك نبا (1)

 .44ص «4ج «ريسفتلا «ريثك نبا (2)

 . 195ص 27 ءريسفتلا «ريثك نبا (3)

 AS مارضإ يفذإ ؛ عقاولا يف امهنيب ةديطو ةقالع كانهو ná لثم اهلثم ءيواو لصأ نم ةغّللا يف ران ةملك نإ (4)
 اهلو «هماركإو فيّضلا هلوبق نع AN ربعي اهبو «ليبتسلا نبا لدتسي اهب ةراشإ اهن راتلا زمر نمو .روثلا عاعشإ
 ليصفت رظناو ؛"فلحلل ًاديكأت [ . . ] فلاحتلا دنع اهنودقوي ةّيلهاجلا يف برملا تناك ' يتلا راتلا اهنم ؛ىرخأ زوُمر
 .روُت ةدام «بّرَعلا ناسل «روظنم نبا : يف كلذ
 .194ص «2ج ءريسفتلا ءريثك نبا : يف سيلب] هشاقن رظنا (5)

 .رون ةدام ءبّرعلا ناسل ءروظنم نبا (6)
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 ام مدآالولو «بالقنالا لصأ ِهّنأل lh ةّصق رهوج سيلبإو مدآ نيب ءاقللا لمي

 :لوقيف «ةدماه Éa وهو لبق نم هيف لخدي ناك .هقلَح ةعاس هب يلب هلاکو « هير سيلبإ ىصع

 كلذل عضوف ء«هسفنوُه هب ةقيثو ةقالع ىلع alé نأ لثمن ائيشف ًائيشو . Ca ام رمأل"

 هيلع is EE a كئيصعال neue «كاّتكلهأل كيلع تطل نش :ًاعورشم

 نأ كلذ تاعبت نم ناكو .هل دوُجسلا ضفرو «هاصعف «زاجنإلا ىلإ هقيرط هعورشم دجوو

 «مدآل دوجسلا هضفرل ةَّنجلا نم درطو «سيلبإ بقوُحف «ًاريطخ ًاروطت امهنيب ةقالعلا تروطت
 يف رقتساو «هناكم ÉH نكسأ GSA $ هلو ًادقح هيلع دادزا ÉS «دیدجلا ليزّتلا ىلع دقحف

 . “كرت يذلا رغاشلا لحما

 . ةبعّللا تنابو ءرمألا م gate LAN فشك

 رسخي ja اه :ةقيقح راص «هيف جلتخي ناك يذلا فوخلا كلذ «سيلبإ دّدهتي ناك ام 0

 CAL ءليبس رباع حبصُيل el ةكئالملا نيب LÉ» يف à سلا باتجلا برأ هناكم

 depart یب اهل دیار هياط des AN جراخ

 hy- لزنو ءاطخأف ءهيلإ

 نم نجلا دراط ْنأ هل قبس دقل . اهيلإ مدآ Ja دعب ضرألا يف هتناكم سيلبإ رسخ دقو
 اذهب اذإف .ميعن اهيف هلو «ناطلس اهيلع هل ناكف «ترّهّطاف ءاهيف داسفلا لتاقو «ضرألا

 cpl اجب نیاز نش diet اهيلع هلل ةفيلخ ءاهيف هّلحم لحي pol قولخملا

Fi Reno?مهي م  où Geميديا  Gahْنَعَو مهِفلَح  me 

 ساقلا ىلع اهبحسو de مدآس تطير ينا ةقالعلا طقسأو . 4 خهلبآَْش نَعَو

 سيلبإ ىلعو ؛ةميدقلا ةوادعلا كلت ىلع نودري ًادحاو ًالجر هدعب نم مدآ ءانبأ ماقف «نيعمجأ

 .هونعلو الإ هنوركذي الو  هنم هللاب اوذاعو الإ هنوُمسُي ال مُهف « مهيلع هطّلستو هملّظو هَمرُك

 .73ص ء1ج «ريسفتلا ءريثك نبا (1)

 . 76ص ء1ج ءريسفّتلا «ريثك نبأ ÉH مدآ نكسأو É نم سيلبإ جرخأ“(2)

 . 16-17 /7فارعألا (3)
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 نم هلهأ هيلع LÉS يتلا ةلصاوتملا برحلا هذهو «مدآل سيلبإ اهاديأ يتلا ةوادعلا هذه نإ

 LÉ الإ كلذ دعب دادزا امف ءرظنأق ةرظّتلا eo A بلط باوبأ همامأ تّدس ؛هدعب
 «ءاصع ْنَّم ىلع لّجعُي ال يذلا «ميلحلا هرظنأف «ثعبلا موي ىلإ ةرظّتلا هللا لأسف“ :ًاطّلستو

LEىفطو « درت «ةمايقلا ىلإ كالهلا نمأ ”" . 

 “روح دم ًاموؤ ذم ًارغاص لزنف

 D «ءاقّشلا ىلإ ةداعّسلا نم عقو هيف بالقنالا نأ سيلبإ اهب رم يتلا لحارملا هذه ني

 نم «رابخألا بسح «هل تحت يذلا همسا كلذ نع ربع دقو . عطقني ال هيف لصاوتُم ءاقشلا

 لحمو هتمحر بانج نع هدرط' :هللا ىصع LS ؛هللا ةمحر نم سيآ ينعي يذلا CL لعفلا

ansesءامّسسلا نم هلزنأو ءةمحّرلا نم سلبا دع لاي كامالع ابر للجو  

 لاح ا ES زمرو «بالقنالا كلذ راعش pa مسالا اذهف . ””ضرألا ىلإ ًاروحدم ًامومذم

 . داسفلاو ٌرّشلا ضرألا ملاع ىلإ ماظنلاو ريخلا ءامّسلا ملاع نم لاقتنالاو

 :ةأرملا ءاوح 3

ef > isمل يهف .ىلوألا ةلهولا نم اناسنإ تقلُخ اهنوكب  Lesنع  paieنم  

 روت نم يه الو «سيلبإك ران نم يه الو «مدآك بارت نم يه الف «ةّيساسألا رصانعلا
 JLS اهتدارأ  اناسنإ ىوتسا Ol دعب مدآ نم تغيص اهتلعج دقو  ةّصقلا نأ مغرو . ةكئالملاك

 ls يف اهزيمي ام صئاصخل ا نم اهيلع تفضأ اهّنإف “e 'ريثك نبا ريبعت يف ءاج امك «بسحو

 . هنم تءاج يذلا "اهيبأ وأ «هيلإ تنكس يذلا اهبحاص «مدآ نع قلل ا

 ىحضأ < لوحّتلا هباصأ «رهظملاو لكشلا ىوتسُم ىلعروطتلل ةضرع مدآ ناك

 تاذو ءبسحو ةأرما تناك .لّوألا اهداجيإ ae ًانئاك تناكف ؛ءاّوح اّمأ . ًالوبقم

 . 195ص «2ج كلذكو ء44ص «4ج «ريسفتلا «ريثك نبا (1)

aita GG $ )2(؛13 /7فارعألا «4   ZR IÉ18 /7فارعألا 4 اًروُحْذَم اًموُدْذَم اني . 

 44ص «4ج EN «ريثك نبا (3)

 . 198ص ء1ج ءريسفتلا ءريثك نبا )4(
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 ىلإ اهدجوو ءةّنّسلا هنع تعقّر دقو ءاهوحن مدآادبأ امو . مدآ بألا تنتفف ءًاضيأ لامج

 Pates سنؤتل اهيلإ نكسو ءاهب RS « هتبجعأ دقل .ًالوبقم UE تناك ti دؤي هبنج

 . هلهجي ملاع يف ةدحولا سحأ دقو ُهَروّصَت تناك . هيف تناك ةبغرل ةيبلت تءاج اهّنأكو

 . ةدحولا كلت نع هيهلي GER تناكو

 .ضرألا تلزن ةعاس ءامّسلا يف اهيلع تدجو يتلا اهتروص ىلع ءاوح ظفاحّتسو

 le ملف اورو ادسج HE ءأوح تناك . Éy ريغتلا ديفي اع اعيش ةّصقلا ركذت الف

 « حورلا تناك اذإ ةّصاخ < ءاهيف حور ال ءبسحو ًادسج تناك اهّلعلو . اهيف ءيش ْخْمَت رمألا

 ءاّوح تلزن دقو EM رمأو هللا ةملكب قيثو طابترا ىلع « مدآ صوصخب ًاقباس كلذ Č املثم

 La ناك «هدحو GEH ىوتسُم ىلع ناك ءاوح يف رييغتلا نإ 29 رمأ وأ «هنم ةملك نود

 اهّنأ ودبيو . ةرجّشلا نم تلكأو co pal تصعف à ةمعتلا ماودل اهنييو هنيب هللا هلعج يذلا دهعلل

 . هيلع باتف ءاهُير نم تاملك مدآك قلت مل ْذإ ءاهنايصع ىلع يهو تلزن

 ةهيبش كلذ يف نوكت ÉD «نارفُع الو ةبوت نوُد «نايصع ىلع تلزن ءاوح تناك اذإف

 عمجي ام ,Gb ob ةدراولا رابخألا هذه يف دجنل ,LL .ريغ ال ًارظنُم لزن يذلا سيلبإب

 ةلقم يه تلزن 10886 موي ىلإ ًاروحدم ًاموؤذم ًارغاص وه لزن املثمف . قّرفي الو ءامهنيب

 وه نر املثمو .نيدلا موي ىلإ SN ةدالولاو ريسعلا لمحلاو ضيحلا اهيلع بنك دقو ةلّبكم

 يتلا اهتّنر بنك ام اهيلع بنك امل يه تّنر à ”ةمايقلا موي ىلإ تدلخ ,À هللا هنعل امل

 . 424ص «1ج ءريسفتلا ءريثك نبا (1)

LÀ} )2(هت نی مذا  AE CUS LTةيآلا هذه نم حضتيو »37 /2ةرقبلا «  TEهدحو  se 

 فون انهو الهم ل نيو اكد اقع ر :tp يهو هبلط يف امهنيب عمجت ىرخأ ةيآ دوو مغر
 نم مدآ الت ام لمت .ًاضيأ  ةيآلا هذه تاملك ربتعي  ًالثم  ريثك نبا ناف ؛ كلذ عمو « 23 /7فارعألا i k َنيِرِسَخْل

 . ۱97ص «2ج «ريسفتلا «ريثك نبا « نارفُلا بلاط هّير

ÉF )3(نبا ؛'اهنم ةمايقلا موي ىلإ ايندلا يف ةر لكف « ةر نرو «ةكئالملا ةروص نع هتروص ترّيغت سيلبإ هللا نعل  
 .531ص «2ج «ريسفتلا ءريثك
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 شيطلل ًازمروُم ناك املثمو . "باسحلا موي ىلإ اهدعب نم Lali تباصأو اهتباصأ

Vie Lu,هدحو لجنرلا يف هتلعج يذلا مهّنلل ًازمر يه تناك © 

 كلذ انيأر امك «سيلبإ ناكو «ًايسنج  دحأ ىلع ىفخي ال امك مهّنلا اذه ناك اذإو

 EU ملاع يف Le ءاوح خسر ةروص انل تحضُنا ءآزفاحو هيلإ ةاعدم ءًاقباس

 اوو نيلي يالا ةّيحض ناك اذإاإ اطاعتي الو ءًامغرم الإ هلخدي ال «هنم ًالح مدآو دبي

 سيلبإ يمس نأ اهدحو ةفدّصلا يه لهف . ماحتلالا دح ىلإ امهاتروص لخادتت نيذللا

 «روعألا سيلبإ يمس نأ ًاضيأ  ةفدّصلا يه لهو ؟(©ثرحلا ةأرملا تيّمّسو "”ثراحلا

 اهرهاظم Li ميني مئات ةقالع كانه مأ ؟ ”ةروعلا ةأرملا تيّمُسسو OU بح

 .رارمتساب راّنلا هيف لعشيف < يم تاو يمال

of؟ران نم وه  ofسيلبإف ؟راّثلا لاعشإ ثرحلا يناعم نم  DiJ-ةأرملا مالا اذه م » 

 LA عاتم اهب اذإف ءاهل عابشإ ال ةبغر عابشإ نع ثحبتف LG دقتتف «هران نم اهيف لعشُي
 ريغ سيل (9)

 IS ليقف «ءاوح كلذ دنع ترف [ . JLA الإ عّضن الو امرك الإ لمحت ال نأ اهتبقعأ دق Ap ( هللا#) لاق“ (1)
 .197ص Ig «ريسفتلا ءريثك نبا "٠ كدلو ىلعو كيلع

 . 194ص «2ج ءريسفتلا «ريثك نبا (2)

 AU eg ءريسفّتلا ءريثك نبا (3)

 . 264 263 ص ص Iq «ريسفتلا «ريثك نبا (4)

 هّنأك اهنم هدلو نوكي يآ ؛ لجّرلا ثرح ةأرملا“ ؛223 /2ةرقبلا ء4 A نأ ْمُكَتْرَح وُنأَف مل ٌتَرَح مواسي (5)

 .ثرح ةّدام GA ناسل ءروظنم نبا « 'عرزيل ثرحي

 ناويحلا ةايح «يريمذلا «"ةأرملا زجعو لجّرلا ليلحإ يف خفني ءانّزلا بحاص ومو «روعألا سيلبإ ءانبأ نم” )6(

 . 266ص lg «ىَربكلا

 اذإ ةروعلا نم ىحتسي امك اهنم ىحتسي ترهظ اذإ UEY ؛ةروع اهسفن اهلعج «ةروع ةأرملا :ثيدحلا يفو“(7)

c'eروع ةّدام «بّرَعلا ناسل « روظنم نبا . 
 .63 ص lg le ءةياهنلاو ةيادبلا «ريثك نبا EN ىرجم مدآ نبا يف يرجي ناطبشلا نإ :ثيدح (8)

  ثرح ةدام «بّرَعلا ناسل «روظنم نبا à "ايندلا عاتم ثرحلا' ؛ "راتلا لاعشإ ثرحلا" )9(
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 Les ؛مدآامهب LÉ «ناقرتفي ال نّيَجوز امهنم سيلبإو ءاّوح نيب هبشلا اذه لعج دقل
 ,ًادّغَر لكأي «یرعی الو ءىقشي الو ؛عوجي ال ءًاديحو ÉH يف ناك .امهنم صالخلا لواح

 liag «هبنج ىلإ اهدجوف ظقيتسا ءاوح هذه :هيلع DÉS «سدقلا ةرضح نم ًابيرق « ةكئالملا نيب

 . للّرلا ىلع هنالمحيف «ءاوح برق هرود JE « فيك هللا ملع ءاهيلإ داعو ÉE نم درط سيلبإ

 . ُهبنذ هللا هل رفع مت

 رهشأ ةريسم Lg نع ىأني ناكم ىلإ امهنم راف ءامهنع ًاديعب ضرألا لزني وه اهو

 رخسف « ضرألا يف ةفيلخ اين هلعجو «ةلاسر هللا هلّمح لزن ,US .امهب هتلص عطقف « ماوعأ وأ

 هلّمحو «ًاعيمج سالا دنع نأش هل نوكيس يذلا ءدوسألا رجحلا هلّمحو . ةلاسّرلا كلتل هسفن

 رجحلا هعم لزنو «دنهلاب مدآ ل زنو ءاوطبهف" : هير ىلإو دَّمَحُم ىلإ a ناك يذلا بيلا
 هب ءاجُي ام لصأ امّلإف ءبيطلا ةرجش تدبنف «دنهلاب هّنبف ÉH قرو نم ةضبقو دوسألا

 نيح ÉH ىلع ًافسأ اهفطق Le . مدآاهب طبه يتلا قرولا ةضبق نم دنهلا نم بيط نم
 .“"اهنم جرخأ

 بانجلا DA نم اهب يظح يتلا ةناكملاو «مدآ لان يذلا فيرشتلا ةّصقلا هذه ني ذإو

à aliضرألا ىلع - كلذك  مسرت اهَّنإف  Gaieوامس هرصانع لعجت  LBاذهف .  

 دوسأ ًارجح سيل «ةريزجلا نم ضرألا كلت يف SU نم نكرلا كلذ يف «دوسألا رجحلا

 يوللا ملاعلا كلذل Jde لاثم وهو «ضرألا ىلإ ءامّسلا ةلاسر هَّنِإ . يوامس وه لب ءايضرأ

 دييدجتل هب فوطي «لقألا ىلع ةنس JE ةرم هعم دهعلا James « هب هركذي « ناسنإلا هقراف يذلا

 PAUL نيبو هنيب قاثيملا

 يف ًارضاح . كلذ يف ةحضاو ةّصقلاو ناك يذلاو ءدنهلا هب ص تخت يذلا بيطلا اذهو

 Gt مدآ هذخأ ؛دوقملا ةّنجلا ملاع نم .Lt وه ءًاقحال مالسإلا دالب يفو les بّرَعلا دالب

 ةحاوفلا ةحئارلا pot BE ءضرألا يف ةايحلا هللا هل بتكف c'e جرخأ نيح ÉL ىلع

 | . 77ص ilg ءريسفتلا «ريثك نبا(1)

 CODES وأ قيتعلا تيبلا) و (بهذ نم نهعلا وذ شيكلا) ةرقف هلفسأ انلمع ةبعگلاو دوسألا رجحلا eh رظنا (2)
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 سفن يف اهّنإف ءايوامس ًالصأ يصقلا ناكملا كلذ يف بيطلا اذهل ةّصقلا دجت إو .ءامّسلا يف

 ىلع لدتلو «ضرألا ىلع ءيش GE لصأ هلعجتل ؛ ةسادقلا ماكر نم ةلاهب مدآ طيحُت  تقولا

 .اهيلع وهو ةسّدقّملا هتايح لصاوت

 . مدآ وه كلذ

ÒIنقل بلا يع اهتم اينا ةَدَجِب «هنع ًاديعب «كلانه تلزن اهّنإف ؛ءاوح  

 ةياوغلا ريغ هعم ءيش ال al "ةرصبلا نم ناسيمتسدب لزنف ؛ سيلبإ امأو . ةمراعلا ةوهشلاو

 وه اهف «كلذ نم لصح ءيش ال ؟جوّرلا اذه نم دبألا ىلإ مدآ صّلخت لهف . ةرظتلاو ةعدخلاو

 نيبو هنيب ثراحلا دجي وه اهو « مارح ا هللا تيب ىلإ هل ج ح لّوأ يف هقيرط ىلع ءاوح دجي

 لصاونلف OMT ءاهنيح يف اهيلإ دوعنس ىرخأ ةّصق كلت ؛نكلو . ””دلولا دارأ ةعاس ءاوح
 . ركل هزومرو مت يذلا لولا اذه عم ةلحّرلا

 :ًاعقاو راص يذلا ملحلا 4

 ا UE RE ا يا

 نكلو .اهيف هيضقت اول انمز ةصقلل لعجيس ÉH ىلإ ناسنإلا نينح es اکو ءارییک

 نيب لطفي ام Hate *”ةعاّسسلا ضعب وأ ةعاس دلا تناكف «متي مل كلذ

 يف ةّلاد ىقيتل A i نم موي ضعبف تدازأإ , "سمنشلا بورُغو رصعلا ةالص

 هاور لوسرلل ثيدح يف ًامامت pass تلا هذه داكتو . PL A رصقلا ىلع  تالاحلا عيمج

 LÉ لخدأ هيفو «مدآ قلخ هيف cine موي سمّشلا هيف تعلط موي ريخ" : هيف ءاج ريثك نبا

 .77ص «1ج «ريسفتلا «ريثك نبا « 'لايمأ ىلع ةرصبلا نم ناسيمتسدب سيلبإو جب ءاوحو «دنهلاب مدآ طبهأ" (1)
 31ص oh سئارع « يبلعتلا (2)

 .264 263صص ص Ig ءريسفتلا ءريثك نبا (3)

 Tue lg «ريسفتلا «ريثك نبا « Je نم ةعاس نجلا يف مدآ ثب" 4(

 77ص «1ج EM ءريثك نبا « NE ىلإ رصعلا ةالص نيب الإ نجلا مدآ نكسأ ام“ )5

 . 102ص «1ج cle «ةياهنلاو ةيادبلا «ريثك نبا (6)

 كلت راهن نم ةعاس نأ Iae دجنف ءًآريبك ًافالتخا اننمز نع فلتخي اهيف نمّرلا نأ ىلإ صّصّقلا ضعب بهذت (7)
 .77 ص « 1ج ءريسفّتلا ءريثك نبا EAN نم ةنس ةثامو نوثالث ةعاسلا
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PET 

 ًاساسحإ انيف ثعبي  OUأو « كرحتي مل نمّرلا  LULEمف «اهتاذ ةيادبلا ةطقُّت هيف تناك

 نم جورا  JS ÉHمل ةّنجلا يف ةايحلاو فّّقوت نمّرلا نأكو ءاهسفن ةظحتلا يف اهيلإ
 «بسحو ملا ةّنجلا تناك .ًادبأ اهّيرجُي مل مدآو طق نكت  pT OLS yلاطبأ نم لطب

 ناضحأ يف طقسيل ؛نئاك وم ام بره . ملا هدجنأذ « مهتقهرأ امك ةايحلا هتقهرأ ءايديجارتلا

  نوكي bi نكمي ناک ام

 AE عفتريف .بلاغلا هنأ نظي ءابهاص بلاغُي «يشع رخآ سلا ينبي ناليغك مدآ ناک

  ةسادقلا نم ًاريثك هيلع يفضيو ؛ةعمجلا مويب ديشُي ْذِإ_ ثيدح وهو .

 «يشع رخآ انلزام ْذإ .مّدقتي ال وهو ءمّدقتي OUD ىريو . عفتري ال وهو « عفتري سلا ىري

 Je ملو «ةوطخ مّدقتي مل ناليغو «ةيادبلا يه ةياهتلاو ء ةظحللا يه ةظحّلاو
 ُدَّسملا ناكو «ًاملاح ناليغ ناك .ريمعت الو ءانب الف ءرايهنالا توص ىلع قيفي « قيفي ةعاسو

 KI تاراذنإلاو فتاوهلا الول نوكي نأ نكمُي ناك يذلا هملاع ؛راهنملا هملح

 . ”اضيأ ةنوميمو

 ةميدقلا دادغب عراوش بوجي دابدنسلا ناك . لمحلا هلقثأ YÉ  دايدسلاك  مدآ ناكو

 ىلإ ماب تع ينلا مهقاوسأ نم سائلا تالوُمُح لمحي «ميظعلا ديشرلا نوراه دهع يف
 مهروصُق لخدي الو Shis شطعلاو عو او بعتلا هقهريف «فرتلا اهنم حاف يتلا مهروصُق

 . هدّيقُي يذلا نئاكلا هملاع كلذ ناك . مّمن نم قوّسلا يف امب معني الو

pa Eدجو ؛كلذك  WBهلقثأ دقو «ةحارلل طقسف ءرصق مامأ ةمعان ةدوربو ًافراو  

 رصق يف ؛ةبيجعلا صّصّقلا هل يوري رخآ دابدنس ةرضح يف لاّمحلا دابدتسلاب اذإف . لمحلا

 . ءاش ام تاريخلا نم هيلع نوقدغيو «باطو ذل ام هنومعطي ؛راوجو مشحو مدخ نيب اف

 ةنس هتذخاف «ًايقلتسُم يقب مأ ؟رصقلا لخدو «فراولا لظلا كلذ JÉ دابدنسلا رداغ لهف

 دابدنّسلا ناك دقل ؟معنيو معني يرحب ًادابدتس هسفن ىأرف «ىرخأ ملاوع يف قّلحف « مولا نم

 77ص ilg ءريسفت EN ءريثك نبا(1)

 . راكب قيفوت اهعضو يتلا ةد هيف رظناو CN ءيدعسملا دومحم :كلذ ىلع فقت صتلا رظنا (2)
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JLIناكو ءًالاح  AIبعَتلا دادغب ءادن الول نوكي نأ نكمي ناك يذلا هملُح يرحبلا  

 ete لايعلا توصو لمحلاو

 .نوكي نأ بجي ام ىلإ نينحلا تناك . مخفلا رصقلاو A مدآ ةّصق يف E ا تناك

 . بيرغ بيجع ملاع يف قيلحّتلل ملح ةعاس LULLE نم ًارأث تناك

 ةايحلا US يف ديدج نم رظننل ءارولا ىلإ ًاطوش انعجرو «كلذك رمألا ناك اذإف

 مدآو ايندلا تءاج ءريسفتتلا انل اهمسر امك ÉH ءاّوح D انظحال ءًاقباس اهب انررم يتلا لا

 .هب تلح ةبيصملا يه اذإف «ةقيقحلا تناب م .ًاريخ Es ءاهيلإ نكسف « مون نم ةنس“ يف

 لمحي «ناسنإلا ةلاح نع ريبعت يه أ ؟هجراخ دوُجُو GSÍ «مدآ نم يه يتلا كلت ؛ءاوحف

 مدآ انربتعا اذإ SYI ىلع يوشثألا ar يف وأ دسجلا كلذ يف اهلمحي ءرشلا ةاو هلخاد

 ؟*رقتعلاو نيدلا ملاع يف ةنراقلا تاسارّدلا نوكي ْنأ هتدارأ امك enygandro Ces ًاقولخم

 UA هلخد دقو هيف ضبني يذلا همدو EN دسجلا اذه do وه أ ؟نوكي ْنَم ؛ناطيشلا اذهو

 مهب يذلا «يباجيإلا Pa كلذ يه تناك ep JES A نإ !؟هقرافُي ملو ةقيلخلا ءدب

 . بعتلاو طوُبهلاو ةئيطنلا cÉ هب يذلا يبلّسلا رصنملا كلذ وه ناكو Ny ءافطصالا

 نأ هيلع بنك دقل . هناطيش نمو هائنأ نم صلخي ْنأ هل ىّنأف ًالماكتم É مدآ ناک اذإو
 يف اّمأ QU ىلإ جرخو «موي تاذ قافأ ْذِإ ؛ةروعلا هذه رْثَس هيلع بنك املثم امهشياعُي

 .هريغ ةروع الو هتروع یری ال ناك . كلذ يف جرح الو bite ناكف ؛ هملح يف «هتولخ

 اذهو . عمتجملاو عقاولا ملاع ىلإ مكاو ةوفغلا ملاع نم لاقتنالا ىلع لاد ةروعلا روُهظف

 ملاع نم لاقتنالا نع ةّصقلا هب Ja «هيدتري « عقاولا ةايحلا سابل وه هتروع هب يراوُي سابللا

 هيف ىرت LH يف ديدج كرتعمب ناذيإ وه سابللا اذه . ضرألا عقاولا ملاع ىلإ EL ملخلا

 رازوأ لمحت ةيراع تناك نأ دعب ءةّينَدَا هماوق ًاديدج ًادهع ةيناب اهسفن ةيرشبلا

 . ةّيشحولاو ةوادبلا

 :كلذك رظناو »561-599 يلايللا ء ةليلو ةليل فلأ : يف دايدتسلا ةّصق رظنا (1)
Bruno Bettelheim. Psychanalyse des contes de fées, p.p. 151 - 155. 

Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, p. 178. : See رظنا (2) 
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 يف ًانئاك هتروص يتلا ناسنإلا قْلَح ةّصق af ريسفتلا يف بهذملا اذه انيهذ اذإو
es۔ كلذب ازواج انادجوو ًاركف ءامّسلا ملاع ىلإ دولا ناسنإلا تالواحُم ىلوأ يه  

 المح Blot  هلمحيو ؛توُكَلكا لفسأ «ضرألا هذه ىلإ هدشي يذلا زجعلا كلذ « هيف زجعلا
 ضعب بهذ دقو .ءامّسلا يف ال ضرألا يف : مدآ اهفرع يتلا كلت ءاهتاذ ةّنجلا نأب لوقلا ىلع
 SEP) «ةدوعوملا LÉ ةّنج تسيل مدآ اهيف قلُخ يتلا ÉH نأ اوربتعاف «بهذملا اذه نيرّسُمملا

pمل لوألا قولخملا  مدآ كلذب  نوكيف « ضرألا يف ىرخأ  USطق ضرألا  
 i ىلإ يعس لوقلا اذه يف ناك اذإو .ضرألا يف ةّنج ديلو ناك .ءامّسلا نم لزن الو
 تدّنج RUB هيلا نأ ظحالت LÉ ؛لقألا ىلع ًالوقعم هلعج ىلإ وأ ؛"بيرغلاو بيجعلا'
 elite «مهنيهاربو كلذ ىلإ اوبهذ D ججح دن  ًالثم . ريثك نبا ماقف هيلع SU اهسفن
 VEN É ةلزتعملا نم

 :لوألا لاثملا صيخشتو رادحنالا 5

 «ءامّسلا يفَّرّشلا ىوق دجاوتلادح قلما صصق عضت ضرألا ىلإ ناطيّشلا رادحناب
 اقلاخ هباصتناو هللا ةّيئادحو دّكؤُتو ea نأ هنأش نم ام لك نم pr ملاعلا صّلِخُتو
 ناطيشلاو هللا نيب عارّصلا رهاظمل مات ليوحت عقي رادحنالا اذه عمو .ًاديرف ًاررقمو ًادحاو
 ذإو . هتضراعُمو هتوادع لعف لحم حبصي يذلا «ناسنإلا نيبو هنيب ةقالعلا ىلع اهطاقسإو

 ةقالع ةماقإ ىلإ ريشي bl هنأش نم ام ىلإ ضرعتلا نع دعتبت LÉ ىحنملا اذه aa وحنت
 يف ضوخلا نم  كلذب - ةّيمالسإلا EON ةّيركفلا ةموظنملا وجنتف « سيلبإو هللا نيب لباقت
 ,© ريش رخآلاو ريخ امهدحأ «نوكلا نامساقتي نيحور دوج وب ةلئاقلا ةيلزألا árin لئاسم
 هاجّنالا اذهل ea سولا ىلع مالسإلا ءاملُع دور روحم تلكش يتلا ةا كلت

6) 
dei ريخ 

 ) )1ءريسفتلا ءريثك نبا  «lgص 78.769
dat à 5 a. : DEN نْيياتكلا يف تانايددلا يف ÉD هذه رهاظم رظنا (2) 

Mircea Eliade & loan P. Couliano, Dictionnaire des religions, p.p. 145 - 151: Mircea Eliade, 

Histoire des croyances et des idées religieuses, t. À, p-p. 323 - 326. 

 ) )3لحللاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا مزح نبا 86 ‘ig àص ص 87.
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Le ca قل نم كارم لاو D رارقإلا نم طاقسإلا اذه kaa 
AN سيليإ راتخا دقو .دوجولا يف امهب اهتقالع dos ءامهنيب راتختل ؛ تاقولخملا مامأ 

 راتخاف « مدآ دعب نم ءاجو . وه وه حبصأ < هلو  UNاذه نكلو «هنع عجر مث «هلثم

 يف ءاقبلا نم هنكمي مل عجارتلا  ON ÉHهكاكتحاو ءامّسلا يف هؤاقب تابق ءهباصأ هيوشتلا

 اهتاقولخمب  Dسيلبإ لزنأ املثم لزأف «ءادلا كلذ يشفتب اهكاع .

 نم «كلذك  ربعُت  رايتخالاب ةحارص لوقت ْذِإ .Las Of ددّصلا اذه يف  ظحالو

 ناكو ةرجّشلا َقْلَخو «درمتيس À ملعي ناكو LENGE هللا نأ نع 5 AI اهتاءاميإ لالخ

 كلذ ىلع ءانب لوقلا نكميو . ئطخيس هنأ ملعي ناكو ناسنإلا GÉ ءاهنم JE ee Lel ملعي

 سيلبإ بعليف . مدآاهنم لكأيل الإ Ja مل ةرجّشلا نو «مدآ ةياوغل الإ قلخُي مل سيلبإ نإ .
 ضرألا NN لوحتي «لورنلا متي ْذإو JN ىلع ةلماحلا ةطساولا رود اعم ةرجّشلاو

 «ءوّسلا هم دقو لزن يذلا ناسنإلا لخاد sf «ناسنإلا بناج ىلإ اهيف Ja عقاولا

 . طق هقرامي نل يذلا بنّذلا كلذ ءبنذلاب I هفنتكاو EN هسمالو

 رشب م NS سيلبإو ءاوحو مدآ اهلاطبأ «ىرخأ تاياكح paal يورتس ضرألا يف
 . مهنيب ةدوجوم ةأرملاو «مهيف رضاح ناطيّشلاو «عاعرو نيطالسو ءايينأ «ًدعب نم نورخآ

 كلت لاش ًاصيخشتو لوألا لاونملا ىلع ًاجسن  اهفالتخا مغر pa a هذه نوكتسو
 La يهانتملا يشيملا ءاضفلا كلذ يف سيلبإو ءاوحو مدآ اهراودأ بعل يتلا مالا ةّيحرسملا

 لاونم ىلع تكيح يتلا صّصقلا هذه لكشّتسو .ءدبلا نمز « ميدقلا نمزلا كلذ يف «ءامّسلا

 ضعب حرط نآلا لصاوُت ؛نيحلا كلذ ىّتحف . مداقلا بابلا يف انتسارد روحم لوألا لاثملا

 لوألا لاثملا يه يتلا ملا ةّصقلا اهحرطت يتلا تاّيلاكشإلا
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 :ثلاثلا لصفلا

 مّدقلا يف ةيراضلا ةصقلا

 وأ

GGNفلألا ريباعتلاو دحاولا  

 ريغ ال ةملسأ ةيمالسإلا ÉG قلا صمق نأ  ةليوط دو  داقتعالا داس دقل
 تعجرأف Es بادآ نم اهب فح امو «ةاروتلا يف اهوروص امك « ليئارسإ ينب صّصَقل
 يني اهلاعب قطان apa ةفاقتلا يف a «ليئارسإ ينب ةيرث يف خسار لصأ ىلإ اهلك
 1 نايدألل ةنراقلا تاسارتدلا لضفيو ءآئيشف اعيش ES ؛نكلو .بيجعلا
 ةمئادلا مهترجه يف ًارارطضا pe اهب كتحا «ىرخأ تافاقث مّدق يف ةيراض اهتاذ ليئارسإ

 PTE د .©ميدق يرصم اهضعيو « يلباب اهضعيو à يسراف اهضعب
 DS aa زل كاتو اونا اهيا نم دن كن
 راب تاسارّدلا ترقأو . ىلوألا اهروذج ديدحت بعصي ةلخادتم تاكبش يه اذإف . ينانوُي
 ؛اهئارو نم ىودج ال ةّيلمع هيف GI يذ ىلع فوُولا ةلواحمو لوألا لصألا نع ثحبلا

ENقالزنالا رطاخم نم اهيف تانهكت ريغ ثحبلا ىلع يفضُيالو «ًائيش فيضُي ال كلذ  
 هتمّمطو ءاهمءال ام هنم تراتخاو Éu DÉS ادئاس ناك ام ةفاقث لك تلت دقو ةصاخ ءريثكلا

 هذه نم ةديدع رهاظمب نيرشعلا نرقلا ةياديو رشع عساّتلا نرقلا رخاوأ يف à مالسإلا لوخ تانياربلا تلف دل (1)
 اهيف درو امل ةريامُم اصّصق as ناف ءاهبادآو ةاروتلا نم ذخألا ىلع ةيمالسإلا LAN صّصّقلا تفقو يتلا ةرظنلا

 اذه يفو ءاهرظن ةهجو قفاوُت ىّمح اهعوطت تماقو : ةيليئارسإلا JY باصأ يذلا فيرحُتلا ىلإ كلذ تعجرأ
 g Abraham Geigersisaac Gastfreuad ; M. Gaudefroy — Demombynes : :لامعأ جردنت راطإلا

Théodore Noeldekeو  Otto Pautzو  Israël Schapiroو  D. Siderskyو  „Saint - Clair Tisdail 

(2) Jean Bottéro, La naissance du monde selon Israël, in La naissance du monde, pp. 217 - 218. 
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 قلُخلا لمع نع ةميق لقي ال ايدقنو ًيئاقتنا ًالمع هيف اهلمع تاب 2 ءاهتاّيصوُصُخو اهملاعب
 «ريثأقلاو AU ملاعم ديدحت بُحّصو وألا لصألا ىلع فوُقولا رعت ذإو ."”ليصألا يثيما

 اميف  يفتكن كلذل . لوهجملا بهايغ يف هيتلا بنتو «ًرذحلا ثحابلا َمّرال نّيبلا دهاتشلا باغو

 تافاقثلا نم اهريغ عم ةّيمالسإلا ÉGI ةفاقّثلا هيف تكرتشا ام رهاظم ضعب ضارعتساب يلي

 ىدم ىلع فقنو ءاهباحر يف اهتارود ىدم نّيبتن ىتح « قل ا ةّصقل ةوكملا رصانعلا لاجم يف
Laيثيملا ملاعلا يف  eلواحُتسو . تافاقتلا كلت هل عضخت تناك يذلا  gi-ضرعلا اذه  

 كلذل اهلل ةقيرط نع és ءاهريغ نم la pas تماق يتلا فالتخالا رهاظم دصر كلذك

 .رصانع نم ةيمالسإلا ةينيدلا ةموظنملاو مءالتي ام لضفب EU ملاعلا

 :عارصلا ناك ءدبلا يف 1

 ناك يذلا Palau فقو ىلع ًاساسأ موقت قلا ةّيلمع ةّيمالسإلا ÉG صّصّقلا لعجت

 Le لبق نوكلا ىلع 5 ملأ es دقو ةاروقلا يف a هتاذءامعلا الهو ءنوكلا فلي

GAصّصقلا يف ءامعلا فقو ةّيلمع متت نيح يف ؛نكلو .”ةّيهلإلا  ÉGIةّيمالسإلا  Eu 

 توقاي وهو «شرعلا نأ مغرو . ”ةملّظلا رهق يذلا رولا HE ةاروتلا يف متت "شرعلا

 تاوامّسلا روت وه يذلا يرابلا هيلع ىوتسا ْذِإ « موقي دق ؛””ىلاعت رابج لا رو نم اللتي رمحأ

(1) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, p.p. 183 - 184. 
 « سابع نب عيكو نع ؛ءاطع نب ىلعي نع « «ةملس نب داّمح انربخأ «نوراه ني ديزي انئدح : دمحأ مامإلا لاقو“ )2(

 قملخي نأ لبق ار ناك نيأ ؛هللا لوسر اي : : تلف :لاق « يليقعلا قفنملا نب رماع نب طيقل همساو نيزر يبأ همع نع

 يف (892 /279) يذمرتسلا ءاور دقو «كلذ دعب GIE ؛ءاوه هقوف امو ءاوه هتحت ام ءامع يف ناك لاق ؟ هقلَخ

 ءريسُفتلا «ريثك نبا« "نسح ثيدح اذه يذمرتلا لاقو ؛ هب نوراه نب ديزي ثيدح نم نّسسلا يف ةجام نباو ريسفّتلا
 هركذ ام بسح ءنانوُيلا كلذ نم «نوكلا GE ةقباس ةلاح chaos ءامعلا تافاقتلا لك تلعج دقو . .419 ص ؛2ج
 :رظنإ . ةميدقلا رصمو » Hésiode دويزيه

Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, p.p. 104, 260. 

‘Gerald Messadié, Histoire générale du diable, p. 344. : رظناو +2 /1 à نيوكتلا رقس «؛ميدقلا دهعلا (3) 

Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, .م 176. : NS y 

 .419ص «2ج ءريسفتلا «ريثك نبا (4)

 eh املثم « شيلي امونيإ ٠ ةيلبابلا قلخلا مق نع كلذ ةاروتلا تثرو دقو ؛3 /1 «نيوكتلا he « ميدقلا دهعلا (5)

 . 150 141 ص ص » « ىلوألا لقعلا ةرماغُم « حاوسلا سارف : لثم ةديدعلا تاسارّدلا

 . شرع ةدام « طيحملا سوماقلا « يدابازوريفلا (6)
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 فلاخُت ةّيمالسإلا EGA قلا ةّصق نأ كلذ عم Be NÉ LÉ ءروثلل ةراعتسا «"”ضرألاو

 نع Jai « هتاذل قولخم ءيش ةاروتلا يف روثلاف . قْلَخلل يثيم لكيه نمهتمسر اميف ةاروتلا

 LS صّصَقلا يف AR وُم نيح يف «ءايشألا زّيمُي ىَّتح ناسنإلا ةمدخ يف «برلا
 (Dos ىلإ تاملّظلا نم pu . ”ءاشي ْنَم هيلإ يدهي «هروُ الإ روت ال ْذإ ؛ ةّيمالسإلا
 عوضخب ناذيإ وه شرعلا بيصنتو . هللا وه يذلا «ناميإلا ملاع ىلإ ةلاهجلا ملاع نم ٍجوُرُخ
 ناطلس لك ىفتنا هللا ناطلُس ماق py o Åh ناك يذلا ءامعلا هرهق دَرَجُم هللا OÈ نوكلا

 ناك امك Het هلإ هللا هجو يف مقي ملف «عارصلا هبوشي ال ايداع ارس ةّصقلا تراسو «هريغ

 نيدّتلا تلعجف Enuma Elish» شيليإ امونيإ ةّيلبابلا قلا Las تكاح يتلا ةاروتلا يف رمألا

 عراصت Tiamat تامايت شيليإ امونيإلا تلعج املثم POI عراصُي Léviathan يئدبلا

 نم ربثك يف قلا صّص يف رارمتساب ارضاح عارصلا اذه لثم ناك دقو . Marduk كودرم

 VE all ةّيسرافلاو ةيدنهلاك تافاقتلا

 EI ةباتكلا يف ًاديدج ىحنم ةّيمالسإلا AN صصَقلا تحت عارصلا Paie فذحب

 ثادحألا يورت ةّيرابخإ ةّيلمع توتساو « عارصلا هزّيمُي يذلا ايديجارتلا ملاع نع تدعتباف

 ًاروُص ىرخأ بوش صمق يف لكشتي نيح يف «هللا ةردشب لوزي اهيف ءامعلاف . ةطيسب ةياور
 داسفلا فنك يف نوكلا مكحت تناك ىرخأ ىوق نع كلذب 25 « تامايتو EN لثم ؛ ىش

 . ماظنلا موقي نأ ضفرتو «ماظنأللاو

 .35 /24روثلا ()

 .35 /24روثلا « A HET هلآ ید رو لع رون <(

 ىلإ تطل نم | :jose y اهنم ؛ ؛ةديدع تایآ ىنعلا اذه يف تدرو دقو (3)

 ميهاربإ ء رولا لإ تلا تب َكَموَق جرخأ fe ئَموُم ES áh p ؟1/14ميهاربإ €
 5 أ ؛43 /33بازحألا 4 رولا jee ركح pu As Jaiei وه ل 4

 رکج رخو کب ei Je JR ىلا ga p +22 /39رصزلا à té or رو de 58 ملت iha هَ
 9 /57ديدحلا «( رول Jess َنِي

 . 13-14 /74رومزملا «ميدقلا دهعلا )4(

Marie Louise von Franz, Les mythes de création, pp. 117 - 137. : يف تاعارتملا هذه رظنا )5( 
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 SUN عم عطقلا 2

 نم سّدقلا اهملاع وح ةّيمالسإلا Lan ةفاقتلا يف عارصلا فقو تاعبت نم ناك دقو

«HEإدبم ققو امهنيب ةلصافلا الو ءهلإلا تاذ يف ٌرّتشلاو ريخلا نيب عّمَجلا ىلع ةمئاقلا ال  

 دقو . ىرخأ ةيحان نم هل ريرش داضم داجيإو «ةيحان نم هلك اريخ هلعجو «هلإلاب يلاعتلا يضتقي
Aةقاقثلا يف  ةّصاخ ةفصب  لّوألا عونلا  CT GUNرولبتو «دنهلا يف أشن دقف ؛ يناثلا عونلا  

 هذه يف رمألا هيلع ناك اّمل ًاعيرس ًاضارعتسا Oh . سراف دالب لثم اهب َترّنأت يتلا دالبلا يف

 . ةيمالسإلا ÉGI ةفاقّثلا اهعم تعطق يتلا ةّيئاتلا هذه رهاظم ىلع SAY نم ER تافاقثلا

 -تقولا سفن يف  مهنم دحاولا ناك .رّشلاو ريخلا نيب ةلداعُم نانويلا دنع ةهلآلا ناك

 ءامّسسلا ةقارشإ » Apollon نولوبأ ىلإ رظناف : مهيلع دهشت مهصّصَق هذهو . َداَضْلا هلإلاو هلإلا

 Marsyas سايسرام نم راغي ةعاس ًايراض ًاشحو بلقني فيك ءروُثلا بهاوو لامجلا هلإو
 سايسرام ىلع بص دقل .هل ليثم ال ًابيجع هفزع حدصف GLEN) يف خفتلا يف هقاف يذلا

 فزعلا الو «هفقوأ ملؤُلا رظنملا الف «يحوّمو ًاخلس هدلج خلسف «هبضغ ةروس نيكسملا
 هيلع pes رحبلا هلإ Poseidon نوديسوب ىلإ رظنا مث .هيف À يجّشلا يوسأملا

 «سبايو يح JE ةفراج بلا ةهايم رمغتف ؛ءاجوه ةفصاع اهميقُي فيك ءهيف ةايحلا بهاوو

 ةعاس Athéna انيثأ هيلع تلّضف Athènes OLIY الإ ءيشل ال ؛نوكلا ةياهنب ةنذؤمو

 يذ ءيشل ال «بلقني فيك اهسراحو حاورألا دئاق Hermès سمره ىلإ رظنا مث . تراتخا

 «هبضغ ريثيف ؛هيلإ اهعاجرإ ىبأيو «نوُلوُبأ عيطق نم ةرقب نيسمخ سلتخيف ءراقبأ قراس «لاب
 . امهنيب برحلا علدنتو

 Lafon نك دقل .رش نم نهروُكُذ باصأ ام نوجن دق تافيرظلا تاهلآلا نظن الو

 اهجوز نوخت ؛لامجلاو بحل ا ةهلإ Aphrodite» تيدورفأ هذهف . تاشيبخ تاريرش
 الف «برحلا هلإ Arès سيرأ  ًانلع  عجاضُتف ءراّثلاو ديدحلا هلإ » Hephaistos سوئتسيافيه

 ةجوزو مهتيوبحمو نانوُيلا aÉ «Héra اريه هذهو .ديدحلا ليبكتالو راّنلا قارحإ اهفاخأ

 Dionysos» سوُزينوُيد قح يف ةيرج , خيراتلا اهفرع ةميرج عنشأ يف كراش , ةّيعرشلا سوز
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 همّركف ؛بملوألا ىلإ رشبلا نم تناكو هنأ عفر يذلا كلذ «حمقلاو y iah هلإ

 ىلإ تزعوأ دقل . هلجأ نم تايديجارتلا عدبأو ءديعلا ءارو ديعلا هل ماقأو ءهب iaig ءناسنإلا
 ليمجلا سوزينويد نكلو .هولكأ مث ءًاخبط هوخبطو ءاعيطقت هوعّطقف ءرارشألا ةقلامعلا

aitيفروأب لعفي ْمَلَأ « هبضغ تاعاس يف ًاريرش هسفن وه ناك بوبح ا  Orphéeتلعف ام  

 َنفقو ينأللا تاريّرشلا تانهاكلا HI «Les Ménades دانيملا رمأي aÍ ۳6۲١ اريه هب

 ؟هعيطقتب « هيلع نهتایح
0 E ts s ق 

 لتقو هركو دسح  ًاضيأ مهو RS «لامجو بحو رونو بصخو dae نانويلا ةهلآف
Loueو 5 3  

 «مهيف بملوألا سيئرو ىلعألا مهدئاقو مهامح يماحو ربكألا مهبر ىتح .رَشَق ءسالتخاو

 ناك هّنكلو ءروُشلاو ةايحلا بهاوو بصخلاو لدعلا لاثم Zeus سوز ناك LU- مهلثم ناك

ya Sءاثانإو ًاروُكُذ «مهسفنأ نع ًاعيمج مهدوارُي ناك .رشبلاو ةهلآلا عجاضم ضقأ  

 Europe» ايوروأ الو Léda اديال الو Alemène نامكلأ الو Antiope بويتنأ هنم تملس الف

 اهلإ « یش روص يف لكشتي ناك . Phaénon نونياف الو Ganymède داميناغ هنم ملس الو

 ؛هتبغرل ًاقيقحت ءاهعطقيف « سنجلا اهعم سرامُي ةسيرفب زوفلا ريغ هل مَ ال ءًآناويحو ًارشبو

 دقو .اهل دار ال ةنميه نميهملا همْكَح ثيح كلام ءءامّسلا يف ءهيلإ اهعفريو ءاهلصأ نع

 ناسنإلا قيدص Prométhée سوشیمورب ىلع طّلس f ةعاشبلا ةّمق سوز ةروص تغلب

 JE هدبك لكأي يثيملا هرسن لعجو «لبج سأر ىلع ASS :باقعلا دشأ ءراّتلا هبهاوو هيماحو
a) راهن Bهيلإ داعف «دوجولا ىلإ ديدج نم هثعب ليلا  piهمهتلي ًاحابص  " . 

 ءاهنم صّلختي وه الف « هلإلا يف  ةلثمألا هذه نم نيبتي امك  ةنماك NS رينا ةيثانث نإ

 .هنع هب ومستو EN لعف نع ههل اهيدح نيب لصفت ةينانويلا ةيثيملا ةموظنملا الو

 PUW « مئاذلا ماظنلل Üle  اهرهاظ يف ۔ودبت اهنأ مغر «ةيماذلا تاعارصلاب ةئيلم نانوُيلاا دنع ةهلآلا ةايح تناك (1)

 : ىلإ عوجرلا نكمُي ةهلآلا ءالؤه eat رثكأ
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1. p. .م 260 - 276, 277 - 302; 

Gerald Missadié, Histoire générale du diable, pp. 176 - 198; Pierre Grimal, Dictionnaire de la 

mythologie grecque et romaine. 
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LA؛دنهلا  pتنيو «رخآًآنزاوت نوكلا يف تَّلحأ اديفلا ىلع ةمئاقلا ةميدقلا اهتنايد  

KLEةلصفتُم  à Aرايخألا ةهلآلا ىلوألا ىلع موقي ءةداضلا ةطلّسلاو ةطلّسلا اهماوق : 

 LČ ىلع موقيو Indra» اردناو Mithra ارثمو Varouna انوراف لثم » Daevas سافياد

 . Vitra ارتيف لثم Asuras ساروزأ «رارشألا ةهلآلا

 LS ناك ام نيب رشا ىوقو ریا یوق نيب cg» نيب رارمتساب ةمئاق برحلا تناك
 هذه يف لخدتيو .لوزي DAY يذلا ءامعلاو حجاتلا قلا نيب «نوكي ْنأ بجي ناك امو

 حجريف ءايادهو نيبارق نم همّدقُي اب فيعضلا ناسنإلا صخش  رخآل نيح نم  ةمئاّددلا برحلا

ÈSىلإ دوعيف ؛هيوشتلا هبيصيف ءداسفلا هّمعي ال ىح ء«نوكلا نزاوت ىلع ةظفاحُم «ريخلا  

 . هّقلي ناك يذلا ءامعلا

 اديفلا ئدابم ققو  ةليوط fs  شيعتس يتلا «سراف دالب ىلإ برحلا هذه لقتنتس

 تدادزا يتلا نيبارقلا اياحض E يفو ءاهّرشو اهريخ ءاهتهلآ ددعت عقو تحتو ؛ةّيدنهلا

 ناك ىّتح ؛تاحالصإلاو تاريغتلا داقتعالا ملاع ىلع أرطت تأدب  ًائيشف ًائيش مث .اهتأطو
 اروهأ ههلإ اهقوف عفريل ؛ةجرد اديفلا ةهلآ لزنأو ءددعتلا فذح OÙ ةنايدلا روطف «تشدارز

 ,ةّيسوجا JEU زمر ناكف «ةرادج نع بلا ناك يذلا A حورلا Ahura Mazda» ادزام

 نأ ىبأو ءریخلا حورلا هلعجو ءهّير ""تشدارز هرن .روُت اهروُت ىلع ولعي ال يتلا سمّشلل م
 اذكهو .ريرشلا حورلا ءامأوت هل دجوأف .دالبلا ىلع ًامّيخُم ناك يذلا A ةيلوؤسم هلّمحُي

 ءزاوت يف ناريسي «ضراعُم ريرش هلإو «لعاف رّيخ هلإ :اهيلع رابغال ةحضاو KAII تتاب

 ىلوألا هتاوطخ وطخي نيدلا أدب اذكهو . نْيَمأوَتلا نم ريخلا راتخا ن ًامئاد تناك ةبلغلا نكلو

 رهظ ىلوألا تاوطُلا هذه عمو .هدحو ريخلل هصيصختو «ريرش لعف لك نع هلإلا هيزنت وحن

 هّلِإ «هءارو وأ ءهلإلا يف ًايفتخُم ناك نأ دعب «هروص حضوأ يف AE ديدج رصنع دوجولا ىلإ
 يف ْبّرلا ةئيشم ضراعُي موقيس يذلا «ناطيّشلاب هيبش نئاك «ضراعملا Ahriman نامرهأ

 :ًالثمرظنا تشدارز لوح (1)
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 316 - 347 ; Encyclopaedia 
Universalis, article : Zarathoustra. 
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 املثم ِهّقَلَخ ,هللا قلَح ةليصف نم هلعجب هناطلس نم A مالسإلا لواحّيس يذلاو ءةاروتلا

 نيذلا نجلا ىلإ هتبسنو « هل اداضم ال ناسنإلل ًاضراعم صّصَقلا هتلعجق ءناسنإلا َقَلَخ

 كلذ مت املثم «هدابع ةمدخ يف  ءاش ىتم  مهلعجي D عيطتسيو «مهريغ رّيسُي امك هللا مهريسي

OGEمكا :رماوأ يف هل لثتماًارمأ هل فلاخ اذإ ءهلإلا ةرمإ تحت ناطيشلا يقب اذكهو  

 جرخا' :هل لاق ةعاس هسلجم رداغي مل أ !؟''”كلذب هرمأ ةعاس ًاروحدم ًاموؤذم ًارغاص طبهي

 «ةضراعُم الو ًانايصع . ماسجلا روُمألا هذه لشم يف عيطتسيال سيلبإ نإ !؟*”يراوج نم

 نم هب حومسملا طيسبلا نايصعلا باب نم ءاّوحو هل هتطلاغُمو مدآل دوُجّسلا هضفر ودبي كلذل
 رمألا قفاوُي ال امدنع نايصعلا ىلإ هعفدت Le سيلبإ سفن يف GE هللا" ON ؛ قلاخلا لبق

colgaةّلبجل ةفلاخُم هتلبج تناكف «ًايأرو ىوه هل لعجو  "Pasoسيلبإ ناك اذإف  Í p 

 ةفئاطلا نم نوكي نأ هل hé مل هنأ ىلإ ةراشإ' كلذف 4 Tone tif ss ني

 هديري ام لعفي ىلاعت هللا نأ" ملعي ناك يذلا وهو «سيلبإ هلهجي ال رمأ كلذو ؛"”نيدجاسلا

  Oly”©اهليدبتو اهريبغت ىلإ ليبس الف « قئاقحلا هيضتقت يذلا وه هناحبس هديرُي ام .

 اهتلّمحو «ةغلاب ةّيمهأ اهتلوأ يتلا ةيلوؤسملا أدبمب ريبكلا اهمامتها ةّيسوجلا صئاصخ نم
 OL تفتكاو a وأ ريخلا راتخي نأ يف ارح هتلعجو ءرايتخالا Le À هل ترَّقو نب ناسنإلا
 Je و «ريخلا راتخا يذلا ادزام اروهأ لاثم : نيا نْيلاثم برضب LA ىلإ قيرطلا هل تنّيز
 مل Mb ؛كلذ عمو . ريخلا هلثم راتخاو ءءادأ نسحأ اهاّدأف «ةلاسّرلا هنم ىًملت يذلا تشدارز

 تلزنأ يه الو « هلوسرو p لائم plk ءازجلا تطبر يه الف .ءيش يف ناسنإلل ةمزلُم نكت

 يتلا ةميدقلا ةّيدنهلا تانايذلا اهيلإ ترقتفا ةيرح ىلع ةّيسوجلا تنبنا دقل .امهفلاخ مب باقعلا

 تلعج يتلا "ةّيوامّسلا" تانايدلا - حضوأ ةروّصبو ءًاضيأ .اهيلإ ترقتفاو ءاهنم تقلطنا

 .18 /7فارعألا (1)

 . 77ص ؛1ج ءريسفتلا ءريثك نبا (2)

AS )3(39ص «2ق ؛8ج «ريوتّتلاو ريرحتلا «روشاع نبا رهاطلا . 

 -11/7فارعألا (4)

SC )5(39ص 120 8ج «ريونتلاو ريرحتلا «روشاع نبا رهاطلا . 

 .231.230ص ص ء1ج ele «pali حور ء(1854 /1802/1217-1270) يسولألا دومحم نيّدلا باهش )6(
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 نع دعتبيو «ريخلا قيرط -ph Ol صالخل ا دارأ اذإ ارطضم « هتثيشمل اعضاخ « هلل ادبع ناسنإلا

 . ناطيتشلا قيرط DAS قيرط

 نأ تأرملا ديدع . تشدارز لواح دقل . ةهلآلا نم هريغ نع ًافلتخم تشدارز هلإ ناك

LESهو يهني نر ا خل تاهو و ی رف نر  
 طالتخاو يلا ةَريَح تنّيبو «كلذ ءادصأ ةسّدقّلا ةيسوجلا كلا تلمح دقو . هلوسرو هدبع

 :هيلإ بلطي ىرخأو ÉN عبلا نم باقع ام“ salue وهو هير توس مامأ هيلع رمألا
que"لدعلا بلغي ىتم « يّبر اي « ملعت ام  Aىلع كتطلس ىدم هاير اي فرعأ ىتم  

 “۽ ينلذخيو «يب عقوُبو «رشلا يل ديري نم

 .نيرخآلا موجهل ةضرع هضرأ يف حلصُم وأ «هدالب يف يبن لكك  ت تشدارز ناك دقل

 «ةّيعرشلا مهناطلس ىلع يفضُت ةهلآلا تناك . موقلا ةيلع نم اهتامح ناكو ؛ةهلآ سرلا ناك

 قون ههلإ ًاعفار «حالصإلاب ايدام تشدارز مهيف ماق ملف . عاعُرلاو ةماعلا نوعضخُي اوناكف

 نع نوعفادي «مهتهلآ نع نوعفادُي ههجو يفاوماق Ás اطح اهنأش نم طح يتلا مهتهلآ

 ,ةّيئاّشلا يف ًافرط ناك .ًاليوط ةرجهلاو I عوج ا فرعف « مهملظل ضرعف ؛مهحلاصم
 داقتعالا ىلإ كلذ هب ىّدأ دقو «ريرشلا فرطلا اوناكو ءرّيخا فرطلا ناك .رخآلا اهفرط اوناكو

 رش هلإ مههلإو «ريخ هلإ ههلإف EEN هذهب موكحم ملاعلا انأ يف
 ىدل داهطضالاب روعّشلا نأ كلذ «ليئارسإ ينب ةنايد يف ةرضاح La اهتاذ ÉLEN هذه

 مهلعج ضرألا يف مهبرضو Lol مهترجه يفو ةديدعلا Es EN مهتاعازن يف دوهيلا

 GH لوألا ىلع اوبصن «ريرش حورو ريخ حور « نيحور وأ نيئوقب ًاموكحم ملاعلا نوروصتي
af Yahwehميهولأ  Elohimدعب نم  àىلع اوبصنو  ANيوقلا ناطلّسلا اذ ىعفألا ناطيشلا  

 ءةيساسألا اهزوُمُر ىلع تظفاحف «ةّيحيسملا ىلإ ةّيئاّقلا هذه ترم دقو CU ضراعملا
 ally دعاسملا ءافتنا ثيح ؛ءارحصلا يف همامأ تعضو نبا اهلإ' ىسيع نم تلعجو

 !هئاوغإو هتبرجتل OUEN «دشرلاو

(1) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 320 - 326. 

 :كلذك رظناو ؛1-11 /4 «ىّتم ليجنإ ؛13 1/10 ءاقوُت ليجتإ : يف ةّصقلا رظنا (2)
P. André Lefèvre, Ange ou bête, in Satan, pp.13 - 27. 
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 ىلع الو ءاهدحو GR تانایدلا ىلع Us اهنع ةلثمأب انررم يتلا ÉAÉ هذه تسيلو

 «ةسارّدلاو مامتهالاب ظحت مل ىرخأ بوش تادقتعُم يف ةرضاح يه لب « ةقيرعلا اهتافاقث

 ًابيجع الو ءارث لقت ال ةفسلف اهملاعل تعضوو «ىتعم اهدوج ول تمسر. LU اهلثم  اهّنكلو

 ةّيئادبلاو LÉ رهظمب اهراهظإل برغلا يف نيثحابلا دوج رفاضت مغر ءاهريغ نع Qué الو
at iتلعج ةّيكيرمألا ةّيدنهلا لئابقلا يفف  pa afناطلّس اذ ًاضراعُم قلاخلل  

 نم ًابثذ ناكو  ضراعم ا اذه صّصَقلا تلعج دقو .هدسفي قلاخلا GE ىلإ يربني امهب «ةردقو

 ةعاس GE يف لّخدتي CU وأ اّيئيم ًاناسنإ وأ (coyote) باثذ نم مهدنع رهتشا ام سنج

 ىدحإ ركذت .اّمات ًاداسف هدسفيف ام ًائيش هيلإ فيضُي وأ cas «هريوصت نم قلاخلا ءاهتنا
 «ناسنإلا مث ep رمقلاو سمّشلاو ءامّسلاو ضرألا َقَلَخ ىلعألا pa نأ صّصّقلا

 [ . . ]ةرشحلاو QU ىوسو تيرافعلاو LE حورلا َقَلَخو «ناويحلاف

 ريرشلا en بلقنا مث .توملاو ضرملاو ةفصاعلاو ءاقشلاو ةئيطخلاو cs هعم لمحو
 «مهرمغف «نافوطلا رمأ مث ,مهدّرشف « ىلعألا حوّرلا AÉ نيذلا رشبلا ىلع لمحو نابع

 . مهتكلهأق ءتيرافعلا رمأو

 dau بلطيف «ضرألا ريوكت ددصب وُو GBLA هلإلا يتأي ىرخأ des يفو

 GE انو .ةيناّثلا هنع دحجيو «ىلوألا هحنميف «ضرألا نم ًاضعبو ةردقلا نم يش هحنمي

 يف اهيمري بشخ نم ةعطق لثم ديدج نم ةايحلا ىلإ نودوعي مث «نوتومي مهلعجو LAN قلاخلا
cellضراعملا هءاج ءحطسلا ىلإ دوعت مث « صوغتف » à Coyoteةردُق نم حسم ام هدضعي » 

 نود نووهي «كلذك ساتلا ريصم نوكي نأ SIL هلإلا ىلع حرتقاو ءًارجح ءاملا ىلإ ىقلأف

 . توما  مويلا كلذ لن  نوكلا فرع D يف ًاببس ناكو «كلذ هل ناكف ؛ةعجر

 كلذ la هلإلا لعجتف « قلا لصاوتو جاوّرلاو سنجلا روُمُأ ىرخأ Éa يورتو
 «ةوخإلا ةشيع اوشيعي نأ مهرمأ ِهّنإف  ائانإو ًاروُكُذ ساّنلا قَلَح ْنِإو  قحلا هلإلا أل ؛ هلك

 ) )1هلفسأ تاللا ىلإ ةدوعلا نإ  RUكلذ ءادصأ ىلع فوُقولا نم :
James George Frazer, Le Rameau d'Or ; Claude Lévi - Strauss, La pensée sauvage ; Lucien 

Lévy - Bruhl, Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures ; La mythologie primitive. 

61.. René Girard, La violence et le sacré, pp. 9 : يف G JEN هذه LS رظناو 
(2) P. Joseph Henninger, L'adversaire du Dieu bon chez les primitifs, in Satan, p. 69. 
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 ةد هايم يف مامحتسالل ءامّسلا ىلإ دوُعصلا نم مهنكم اوخاش DB «باجتإ الو عامج الف

 تاذ مهءاج Coyote» ءضراحملا كلو . عقايلا بايتشلا مهدواعُيف «ةبيجع نيع نم برشلاو

 نأ اوفاخ الو ءاوتامف «ءامّسسلا ىلإ قيرطلا مهنع عنمق AU ىرخأ قيرط ىلع مهّلدو ء موي

 Phl ءاوجوزت يرشبلا سنجلا رثدني

 لئابق يف هدجن Lee يف فلتخي ال ةّيكيرمألا ةّيدنهلا لئابقلا هذه دنع هاندجو امو

 ناسنإلا ىوس ةعاس قلاخلا نأ صّصقلا يورت  ًالثم  ايريبس يفف . فارغ اهنع ةديعب اهريغ

 «ًاسرش ًابلك هتسارح ىلع عضوو ءًاضرأ ًاحورطم هكرت «هيف حورلا خفني اكو th نم
 دربلا نم هيمحيو هرتسي سابلب هارغأو ea هلإلا هاتأف . ضرغلل dE « هيلع رعشال ءايراع

LLءٌدّْصلا هلإلا كلذ همهتلاف «هسورحم كرتو «بلكلا لبقف  LSةداعإ ىلإ قلاخلا  

 ءاوحكانت مث ,مهل ٌردعلا ماهتلا نم اوجنق «ةدحاو ةعفد رشبلا نم ةعومجم GE «ةركلا

 5 يهف :راكفألا نم ةعومجم نع تقولا سفن يف  ةّصقلا هذه yata .””اورئاكتق

 ge يذلا ناسنإلا نأ نيت «ةرورضلاب ريرش ءرخآ نئاك ىلإ هبسنت يذلا ٌرشلا لعف نع قلاخلا
 Guy نأ ىلع لدي ام اذه يفو «قلاخلا dE يذلا لوألا ناسنإلا وه سيل ضرألا

 يف نمكي هد ضو قلاخلا نيب لباقتلا هجو نأ  كلذك  ةّصقلا هذه نيو . ةلشاف تناك ىلوألا
 «ماظتلا زمر لّوألاف . همْذّهب يناّقلا موقي نيح يف «نوكلا دييشتو ءانبلا لمعب موقي لوألا نأ

 .داسفلا زمر يناتلاو

JA)أدبم خسرت اهدجي اهيلإ يمتنت يتلا تافاقتلا فالتخا ىلع صّصَقلا هذه يف  

KAENىلع مئاقلا  LUوأ نْيرهوج نيب ةقلطُم  abنيأدبم 5  Eيف امهل قلاخ ال  
 كاذو ءريخلا هلاجم اذه «لعفلا ىلع ةردٌقلا يف نايوتسيو eah نافصتي à ”'نايحألا بلغأ

 :تاملّظلاو ضرألاو E زمر رخآلاو ep ءامّسلاو يلاعتلا زمر امهدحأ ءّرشلا هلاجم

 اذه امهنم عيتيل ؛ناسنإلاب زوفلا لجأ نم هيف ناعراصتيو « هنامساقتي «نوکلا يف اعم ناموقي

 .كاذ وأ

(1) P. Joseph Henninger, L'adversaire du Dieu bon chez les primitifs, in Satan, pp. 69 - 71. 

(2) P. Joseph Henninger, L'adversaire du Dieu bon chez les primitifs, in Satan, pp. 76 - T7. 

(3) Henri _ Charles Puech, Le prince des ténèbres en son royaume, in Satan, p.105. 
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 :فلألا ةريّرَشلا حاورألاو دحاولا ناطيشلا 3

 اذه D . ىلعأ هلإ دوُجو يف داقتعالاب  ًامتح نمي ناطيّشلا دوجو يف داقتعالا نإ

 اهيلع اهلخدأ يتلا تاحالصإلا دعب ةيسوجلا يفو ثالّثلا EU تانايددلا يف حوضوب رمألا
 ءانبل ساسألا رجح تعضو يتلا ىلوألا اهنوكب اهتاليثم نع ةريخألا هذه زيمتتو .تشدارز

 لّوأ وه «سوجما دنع JUAN حورلا Ahriman نامرهأف .ناسنإلا رکو يف ناطيشلا حرص

Jeةوقل لقتسمو حضاو  ANريخلا ةوقل ةضهانملا  Lanيتلا  QEادزام اروهأ  Ahura 

Mazdaهتاذ لصفلا اذهو . هلإلا  yaتانايدلا هب لوقتس يذلا  ÉLIتققبنا اهّنأكو  

 . ةّيسوجملا سراف دالب هتفرع امم ًاقاثبنا

 فرعت مل ةفلتخملا ةّيبعّشلا تاداقتعالا وأ ىرخألا تانايدلا نأ ينعي ال اذه نکلو

 UÍ رخآ الكش اهيف ناك هّنكلو « هتفرع دق ًاعيمج Eb اريثك ثّدحُي عقاولا نإ . ناطيشلا

 المت يتلا ةريرشلا حاورألا نم ًاعون ناك Lu فلتخُم روصت نع ربعي «ةيسوجملا يف هانيأر

 اهباهي ةلعاف ىوق ةريرشلا حاورألا هذه تناكو . ضرألا اهب جعتو cel اهب جعتف «نوكلا

 نمآدقل .اهنم ةبهر ؛نكلو ءاهيف ًاّبحال ءءاطعلاو نيبارقلا اهل مدقيو ءاهفاخيو ؛ناسنإلا

 ام مهنع عفريف fé نيذلا رشبلا JE هل Je ال ايلاعت لاعتم ريخ ا ههلإ نأ ناسنإلا
 .ءوّسب مهَّقَلَخ نيذلا رشبلا سي نأ نكمُي ال رّيخلا ههلإ نأ كلذك نمآو ءّرش نم مهل ضرعي

 «ةريرشلا حاورألا ىلإ ىربناو «هئامس يف هكرتو «هّير نع ىّلخت نأ كلذ تاعبت نم ناكف

5 0 : 
 :ًالثم رظنا « تالاب لوقلل احيصف آعجرم ةّيسوجملا دامتعا عقو ام ًاريثك )1(

Mircea Eliade & loan P. Couliano, Dictionnaire des religions. article : religions dualistes, pp. 145 

P. Pierre de Menasce, Note sur le dualime Mazdéen, in Satan, pp. 88 - 93.151 ; - 

 (اهيف ةّيونَقلا يهو) ّيئاّتلا هذه ىلإ تاراشإلا نم ًاريثك توتحا ةميدقلا ةيمالسإلا ّيبَرَعلا رداصملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 a لحّتلاو ءاوهألاو JA يف لصفلا « مزح نبا :ًالئم رظنا ءًريظن GOU تلعج ذإ ءاهاطخ نيبو ءاهدقنت تربناو
 نإ :نولوقي pe (سوجلا=) مهنع اوركذ OU :لاقف « سيلبإل ةروص نامرهأ يف ىأر دقو »86, 1ج

 «ةملظ تلاحتساف «تمّسجتف «ءوّس ةركف رّكف شحوتسا LA «شحوتسا هتدحو تلاط .GS لجو رع  يرابلا

 عرشو «تاريخلا قْلَخِب هنم زرحتف «عطتسي ملف ؛هداعبإ  ىلاعت-ئرابلا مارف «سيلب] وُو 'نمرهأ“ اهنم ثدحف
 .23 22ص ص «1ج «جاجتحالا »)1223 /620) يسربطلا روصنم وبأ : كلذك رظناو NE يف ”نمرهأ“
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 دقل PJA يلاعأ برضو «لوبطلا عرّف ءىرخأ ًانايحأ اهدراطُيو ءًانايحأ اهيلإ 2

disرتل ملا تاو  

 يف ةّيحيسملا تاثعبلا قرف اهفقو نع تزجع ةدابعو ًاسوُفُط لكشت ىح «عاطقنا نود اهدوارُي

ÉS DE céوأ ةيكيرمأ ةيدنه وأ ةيقيرفإ بوعش حيسمت تدارأ  PE 

 ؛هتايح ناسنإلا ىلع ألمت يتلا حاورألا هذه عم رارمتساب شيعت ةريثك بوعش تلازامو

 «هسیساحأ اهقيربب هيلع ذخأتف fs « هتاوطخب وطخت « همون يفو هتظقي يف هسأر قوق ریطت'
 اهيلإ ءاهتاوزنو اهشبخب ةقيرطو ةقيرط فلأب هجعزُتو « هقياضُت ؛هعدخت « هبّذعت «هيف لخدت
 . مالا نم هدباكي امو ءرئاسخ نم هب لبي امو «بئاصم نم هبيصُي ام عجرُي

 تابتلاو ناسنإلاب هرّمعُيو «نوكلا قلخي هّبر لعج دقل . يقيرفإلا ةايح تناك كلذكو

 حاورألا هتألمف «ًافطع هوحن رهظأ وه الو «ًامامتها هب ىدبأ وه الف « هنع ىّلختي مث «ناويحلاو

 Bob of تمزالو :ناويح E يف تفتخاو «تابن لک يف تماق دقل . ةريرشلا

 وأ يّلختملا بّيَطلا هلإلا هيف ضّوعُت «نوكلل يلعفلا مكاحلا تتاب LE «تابتلاو ناويحلاو رشبلا

 فرعتال ؛ عّضْوَأ سنج نم ةهلآ حاورألا تناك . هنع اولاعت مث «هوقلخ نيذلا EM ةهلآلا

 «توملا عجري اهيلإو «ضارمألا دوعت اهيلإ . لتقو cel الإ لاعفألا نم يتأت الو «ًادبأ ريخلا

 بيصي اهبو «ناسنإلاو ةيشاملا كلهثف ؛ةيدوألا ضيفتو «دعّرلا مدمديو «فصاوعلا موقت اهي

 يقيرفإلا طبري ام ًاريثكو .ناسنإلا توميو «ةيشاملا عوجتف «لحقتو «سييتف « ضرألا فافجلا
 مهحاورأ اهيف اوكرت ةايحلا اوقراف (D نيذلا ؛ةليبقلا خويشو دادجألا حاورأب تانثاكلا هذه

 ءرضاحلا ىلع .Lys طّلسُم «يضاملا فيس اهّنأكو «ضرألا يف مهئافلُخ عجاضم ضقت

 رادم يف ةريثك ةّيرشب تاعومجم شيعت اذكه . جهن نم ىأترا ام قف PEN نم هعنیو هفقوُي

 : يف حاورألاو نيطايشلاو نجل اب صاخملا لصفلا رظنا )1(
James George Frazer, Le rameau d’or, t.3, pp. 465 - 488. 

 عناد نم ناسا ia ام ىلع afp eee gil sta ىلع نيمئاقلاريراقن لالخ نم نیتی (2)
à uيف ةلعافلا ىرخألا ىوقلا ديدحت اوعيطتسي مل مهّنكلو «هويراحف ءامهنم اطيلخ وأ ءاّيذوُب وأ ناك ايمالسإ  
assiحاورألا ةصاخو «ناكسلا ك  Les espritsرظنا » : 

James George Frazer, Le rameau d’or, t.3, pp. 465 - 488, 801 - 802. 

James George Frazer, Le rameau d'or, t.3, p. 466.3( ( 
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 صالخلا ىلإ اهدنع ليبس الو ءاهقرافُي ال ءاهيف رضاح هّنكلو ءاهبعريو «اهفيخي ءاهيضام

 باغلا داوسو ةيدوألاو راحبلا قامعأو SEILE يف ةمئاق حاورألاو كلذ اهل À «هنم

 .!؟اهسيدقتو اهتشياعم ىلإ ترطضاف ءاهدّصرتت فيثكلا

 ءةريرشلا حاورألا هذهب جعت تناك يتلا ء ةّيكيرمألا ةراقلا يف وهلا لاح تناك كلذكو

 يدنهلا ىرت ؛كلذل «يجادلا ليآلا يف طشنتو «ةملظلا بحث تانئاك نم اههباش اب وأ

 ءادعألا ءالؤه طسو وطخي وهو « هب رينتسي ًاسبق اهنم هعم ذخأ اهقراف اذإو «ًادبأ هرات GE ال“

 عزفلا شيعي يدنهلا ناك .ةليبقلا نكاسمب طيحملا ءاوهلا يف Oos í قيرطلا نوؤلمي نيذلا
 . فّصويال ًاسؤب ةسئاب هتايح تتاب À eadi بعرلاو مئادلا

 رصانع نم pais لك ىلع اولعج دقل . ةرهاظلا هذه نم وميكسألا لئابق ةايح ولخت الو

 de يف هعبتي ega سراح « حاورألا هذه نم ًاسراح ناسنإ les «ًاريرش ًاحور ةعيبطلا

 مهنم دحاولا ىرت كلذل . ةيضاقلا هتبرض هبرض ةصرُفلا تحنس ,CE «هدّصرتيو ؛هلاحرتو

 اهب Je EL LUS الو cab هاطعأ Ye كرتي الف «قرطلا ىكشب هسراح ىلإ برت

 . هتلماعم ءوُسل ًايدافتو « هئبُخ نم ًافوخ «هيلإ

 «لابجلا ممق دنعو روخصلا سوؤر ىلع اهوماقأ ًاحاورأ مهرّزج رزجلا ناکس رمع دقو

àاهونكسأو ؛ناجلخلا ةءانحنا  S UNرمقلاو ًاحابص ةعلاط سمّشلاو رحبلا ىلع  

 الف ءآقيثو اطير اهب مهريصم اوطبر PAUL يف بهّشلاو ÉI ةمجّنلاو SU ىداهتي

 نم رمأب الإ ًارمث يتؤث ةرجش الو « حاورألا كلت نم حور رارق JE يف الإ رحبلا هبهي كمس

 لعفب كلذ ناك طقسو مهدحأ LS اذإ :اهدحأ ىضرب الإ ةيفاع الو حص الو ءاهنم دحاو

 كلذف ؛تام اذإ امأ < ءًاضيأ حور لعفبف JE هب ملأ اذإو « حور لعفب كلذ ناك ضرم اذإو < حور

ولا .ةعمتجُم اهلك حاورألل ام ناطلسلا نم هل يذلا «حاورألا ريبك لعفب
 م ا

 اهنم ب رقت دعبل اكعس داطصي الو ءاهنكست يتلا حاورألل Le دعب لإ ةرجش عطقي ال

(1) E.F. Im Thurn, Among the indians of Guiana, p. 356. 
James George Frazer, Le rameau d'or, t.3, p. 469.: يف روكذم 

(2) James George Frazer, Le rameau d'or, t.3, P.470. 
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 لوطا قدتو ea سرحت ةليللا تضق اهدارفأ دحأ تدقف اذإ ةعومجلا تناك .عّرضتو

 كلناه كله LS GYI عّمجتت تناك يتلا حاورألا هذه نم ًافوخ ًاخارص وجل ا المتو «هلوح

 حاورألا هذه رثاكتتو .ةايحلا هبلستف «هريغ ىلإ اهيديأ د دمت دقف ءاهملاع هلوُخدب ءافتحا

 ةّيداعلا اهنطاوم اهب تقاضو «ةجاحلا اهددع قاف اذإو «ىشنألاو EU اهيف ON ؛رارمتساب

citةّصاخو ؛برطلا تالآ يفو ءاهنم ريزانخلا ةصاخو :تاناويحلا داسجأ يف نطاوم اهل  

 . حامرلاو فويسلا ةصاخو «ةحلسألا يفو «لوبطلا

 امب ةهيبش رهاظم نم  نآلا ىَّتح ةلصاوتم  مّدقلا يف ةبراض ةقيرع تانايد لخت ملو

VEصوُصُتلا تاذ  ةّيديفلا دنهلا هذهف .  

 نمؤُت اهدجت «ًاريخ ًاهلإ مهسأر ىلع تعضو نيرّيخ ةهلآي تنمآ دق . ةراضحلا يف ةخسارلا

 . ثراوكلاو ضارمألا اهمكحت اهتايحو كلذ لعفت الأ اهل ىّنأو . يوق ًاناميإ ةريرشلا حاورألاب
 اهمساقتت ةعاجملاو «ناضيفلا عم اهيلع لوادتي فافجلاو «ءاش ةعاس AI برضي نوعاطلاف

 يتلا ءرشلا ىوق ee ًاعقاو سالا ملاع تابف «يعامجلا لايخملا يف كلذ رأ دقو !؟توملا عم

 تهتتا همهم نأكو ؛ىلاعتو EN «یوسو GÉ يذلا «رّيخلا هلإلا بايغ يف هترشاب
 هذهب مامتهالاو هيسانت ىلإ ملاعلا نم ريخلا رهاظم بايغو هبايغ ىّدأف AH كلذ دنع
 فصعضيو ىوقي A ىلع اهناطلس تلعجو «تاجرد pate اهتلعج يتلا ؛حاورألا

 ضرعي ناك ام حاورألا نمو . اهبّبسُت يتلا ئواسملا ددع بسحيو EAN يف اهتجرد بسحب

 ىلع همامتها فقو ْنَماهنمو . مهقّلَخ ءوشيو «مهتحار مهيلع دسفيف «مهسفتأ ةهلآلل
 ىلإ حاورألا رمأ مقافت ىّدأ دقو . فواخملاو يسأملا هل بّبسُيو «ًاراهنو ًاليل هدّصرتيف «ناسنإلا

 ةيشحو وأ ةّيئادب تاسارّدلا اهربتعت بوعش دنع هانيأر

 «ىلعأ هلإ يف داقتعالا نع تّدترا تائفلا ضعب Of ىّتح ءاهريغ نود اهيلإ ةيانعلا سالا هيجوت

 . ةريرشلا حاورألاب جعي يذلا ضرألا ملاع ريغ ملاعال db تلاقو

 Wal عزعزت مل يتلا ءةيذوبلا يف ةخسار ةّيويسآ بوعش تاداقتعالا هذه يف كرتشت

Reيف اهروصتتو « ةعيبطلا رهاظم يف اهارت تناكف  La JÉناسنإلا هعنصي : 

 :ًالثم رظنا )1(
P. Joseph Henninger, L'adversaire du Dieu bon chez les primitifs, in Satan, pp. 65 - 79; Gerald 

Messadié, Histoire générale du diable, pp. 271 - 288. 
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 تالآو كلقلا يف كلذكو «ريرش حور حالّسلا يف ناكو ءريرش حور ثارحملا يف ناكف

 جعزي نأ نم ًافوخ ءاعدو لاهتبا دعب VU جرخي ال لئابقلا هذه يف ناسنإلا ناك . برّطلا

 ال ناكو . هئاشحأ يف امس اهمحل بلقنيف ءاهداطصا ةسيرف يف ىفتخا نوكي دق ًاريرش احور

 . ثراوك تيبلا هيلع بلقيف «ًاحور سودي ْنأ نم آفوخ ءوضلا فنك يف ًارذح الإ هتيب يف يشمي

 ثّدحُت لبابف .ءيّشلا سفن ىلع «تالص اهعم انلو É ةبيرق « ةقيرع تاراضح رّفوتتو

 ضرألا اكسو ءامّسلا OE عجاضم ضقت ءاهيف ةمئاق يه اه . حاورألا هذه ناطلّسب اهبادآ

leباب اهفقوُيال «رخآ ىلإ تيب نم لقتنت « عراوّشلا يفو ءاوهلا يف ةرشتنم «ءاوسلا  
 «ميظع Wal «ةقّيضلا نكامألاو ةعساّشلا تاءاضفلا المت «كيمس رادج الو ءمخض

Usيف حضاو اهلمع «ريبك  USشطعو عوُجو ضرمو بضغ نم ناسنإلا » 

 «هنباو بألا نيبو ؛هتجوزو جوّزلا نيب قرف ءنوُتجو دسحو هركو بح نم dE ام لُك يفو

 «ناويحلاب QE نيح ىلإ ناسنإلا تكرت اذإو «همد نم برشتو «ناسنإلا محلب ىّذغتت
 «مالّسلا زمر مامحلا اهيف Le ءاهراكوأ ريفاصعلا رداغُتو «ناتألا ضهجّتو «ليخلا لفجتف

 . لطبلا كودرم ريغ اهيلع دحأل Dale الو « عيبرلا زمر فاطخلاو

 يذ ريبكلا نوعرفلا JE يف تشاعو «سمّشلا هلإ تّلَجَأ يتلا  ةّينوعرفلا رصم جنت ملو

 « ىتوملا باتك لثم U ضعب يف تلهاجت دقو .ةريرشو ةرّيخ حاورألا نم ميظعلا ناطلسلا

 Shot « عجاوف نم en تناك امل كلذو ءاهدحو ةريرشلا حاورألاب متهتل ؛ ةرّيخا حاورألا

 «توملاو ةئراكلاو ضرملاب . هدنع  اهتروُص تطبتراف « عزفلاو بعّرلا شيعي نأ ىلإ يرصملا

 مهئاطلُس ىلع ةظفاحم  نودّدرتي ال اوناك نيذلا ىتوملا دادجألا ىركذب  كلذك  تطبتراو

 سور قوف قّلحُت مه حاورأ لاسرإ يف  مهنيب مهروضح لصاوتل ًازاربإو مهئانبأ ىدل
 Vas يلخّتلا ةركف مهدوارُت دق يذلا « يضاملا ةّيمهأب مهرّكَذُتو «ءايحألا

 لقتنا ْنَم لّوأ تناك اهّلعل لب «ةدعاقلا هذه  لوقعملا سّسسُأ ةعضاو  نانوُيلا فلاخُت ملو

 تيظح يتلا Daimons نيطايشلا ملاع ىلإ طيسبلا ةريرشلا حاورألا ملاع نم تانئاكلا هذهب

 : يف رصمو لبابو ايسآ يف صّصَقلا هذه فلتخُم رظنا ( 1
James George Frazer, Le rameau d’or, t. 3, pp. 479 - 485. 
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 ادن ماق ءدحاو ناطيش لكش يف سْرُقلا ىدل تعمتجا GS « ةصاخ ةغلاب ةّيمهأب دعب اميف -

 تانثاكلا هذهو ةهلآلا نيب ةمسق ملاعلا D لوقت لوألا اهتفسالف دم نانوُيلا تناك ."بّرلل
 ناسنإلا كلو «ماسجأو لزانمو ناويح نم ناسنإلا فأ ام لك يف ةرضاحلا ةّيناطيشلا ةّيحورلا

 ؛حئابذلا اهل حبذيو «نيبارقلا اهيلإ LÉ DU ال ىّكح . هيلعو ءاهسملي الو ءاهاري ال
 Mes هب ىأنتو ءاهدعبُت ْنأ اهنأش نم ةّينيد Lash سرامُيو

 ةلماكتُم ةروص مسر نم نكمي ملاعلا نم ةفلتخُم عاقب نم ةراتخملا رهاظملا هذه ضرع نإ

 اهتردُقب مهناميإو ءاهيف ساّنلا داقتعاب ىظحت تانئاك يهو ءّرّشلا ES يتلا تانئاكلا لكشل

 هيلع رّفوتت ال رمألا اذهو . كلذ يف ًانايحأ اهتفت مل نإ ةهلآلاك امامت «نوكلا ىلع اهناطلسو

 نع ملسملا در لواحّتس اهّنإف تانئاكلا هذه pe دوُجوب تلاق Dha يتلا « ةّيمالسإلا ةنايدلا

 اهّصخو ءاهيلإ DE نم هعنمتسو ؛سيدقت فوخ اهنم فوخ او ciake داقتعا اهيف داقتعالا
 يف داقتعالا لّزنتي هدحو راطإلا اذه يفو .ريغ ال هللا تاقولخم لمت اهّنأل كلذو «نيبارقلاب

 . لحارمب اهلثم رم « هللا تاقولخم نم ًاقولخم ةيمالسإلا صّصَقلا هنم لعجتس يذلا ناطيّشلا

 .اهنانج ىلع ًانزاخ موقيو ء ةكئالملا بنج اهيف معني «ءامّسلا يف ةوظح اذ هدهع Jo يف ناك

 «ىصع امل خسملاو سالبإلا ناك مت . مدآ لبق ناطلُس اهيلع هل «ضرألا يف ةناكم اذ ناك مث

 هللا ةردّقلٌناربإو « هلإلل ادن ناطيشلا لعجي ْنأ هنأش نم ام لَك عم عطق لوقلا اذه يفو .دسفأو

 . دارأ ىتم هخسميو ءءاش ىتم هسلبي «هيف هتئیشمو « هيلع

eIقْلَخ نم كلذك وهف  cdبيصُي ال ؛قلطألا يف ةّيلعاف نوُد نئاك هّنكلو  

 لعفلاب دوجوم ىلإ لوحتي الو ءًاضارتفا دوجوم وهف .هب كلتحاو «هنم برتقا اذإ الإ ناسنإلا
 فّيزو «قئاقحلا لدب É اذإف «ناطيّشلا لّخدتب aeii ya ناسنإلاف .ناسنإلا لمعب الإ
 Los an لّوحُت ًاقيرط góly «ناسنإلا ىلع هليح تلطناف « عقاولا

 هل ناطلّسس ال اقولخم ناطيّشلا لْعَج يف ةّيمالسإلا ÉGI ةفاقّثلا تحجن له ؛ْنكلو

 ؟ءاوغإلا ريغ

 ) )1سيلاط كلذب لاق  SÉ Thalèsهباتک يف سيلاطوطسرأ هنع هداعأو  « De Animaيف كلذ رظنا :
James George Frazer, Le rameau d'or, t. 3, pp. 486, 803. 
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 Cl ىوتسُم «نيدلا يف نييوتسُم كانه D لوقلاب انل حمسي شيعملا عقاولا نإ
 هناميإو ةّيبعّشلا ناسنإلا تادقتعم هيف ىّلجتت ايعامتجا ىوتسُمو «ةلوقملا هذه سري نأ لواحُي

 عاسلا ىلع  يمالسإلا ملاعلاف .ءاقّشلاو ةريثكلا ضارمألا LE يتلا ناو نيطايتشلا ةوقب

 ةئيشم نع مات لالقتساب ةلعافلا نجلا ىوق يف ًاخسار ًاداقتعا دقتعي  هبوُعش فالتخاو هتعقر

 مكو !؟نجلا PE لصؤُتسا ضرم نم مكو !؟نج هسأر ىلع ماق ضيرم نم مكف . هللا
 !؟نجلا ىلإ عَفرُت نيبارق تناكف «ترحُت نافرخو ؛تحبُد ةكيد نم

5 s PP s€ 
 رثكأ يه ءاهانرگد يتلا ةفلتخملا بوعشلا تافاقث يف اهب انررم يتلا ةريرشلا حاورألا نإ

 تدارأ نيذلا جلاب ًاهبش  úi Éمهعم عطقت نأ  pos ptsًاديحو ًاناطيش مهّلحم

 أرقو هنم هللاب ذاعو هرذح ام اذإ  عيطتسي هّنكلو ؛هءارغإ لواحيو هل سوسوي ناسنإلا يف ًامئاق

 . هدئاكم نم وجني Ol- Ta نم ًاكيش

 :عينصلاو عناصلا 4

 ًاقائبنا اّمإ تمت دقف «نييساسأ نيآدبل تافافتلا فلتخم يف ناسنإلا GE ةّيلمع عضخت

 اهعّوط ةّدام نم ةيوست Úpy à "”ضرألا وأ هركف وأ تكلا هدسج وأ هلإلا عمدك رخآ ءيش نم

 رموُس هب تلاق «ًاراشتنا رثكألا ريخألا أدبملا اذه ناك دقو .ناسنإ ةروص يف اهلّكشو «هلإلا

 ومان ةهلإلا تلعج ff ؛نيط نم ناسنإلا دسج نورَّوصُي 'ءامسلا نم ”as تلعج يتلا

Nammuيك نأ هلإلاو بلقلا هبهت  En - Kiمغر يتلا «نانويلا  ًاضيأ هب تلاقو .ةايحلا  

 سوشيمورب اهادحإ يف تلعج دقف «ناسنإلا GIE ةّصقب اهريطاسأ يف ريبكلا اهمامتها مدع

Prométhéeسور اهريغ يفو «لاصلص نم ناسنإلا رویا  Zeusيف تانئاكلاو نوكلا جسني  

 ناب قلاخلا نأ pa ai يورت ثيح ؛ نيصلا يف  ابيرقت ةت  ةلوقملا سفن دجت امك . Polay لكش

 . Lakes هتقرطمب هتاذ هدسج نم هآوسو ناسنإلا عنص دق :ًاعيمج AL ناكو Pan Kou» وك

 امونيإ ؛ ةّيلبابلا قلخلا ةّصق يف تامايت دسج نمو « ةّيرصملا قلا ae يف هلإلا عمد نم نوكلا قشينا (1)
 يف ضرألا نمو « ةّيسرافلا صّصَقلا يف Ahura Mazda ادزام اروهأ هلإلا ركف نمو c Enuma Elish شيلإ

 . ةيقيرفإلا صّصقلا
(2) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses. t. 1, pp. 71, 268. 
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 هلإلا فزخ لمعم نم ًاعيمج اوجرخ رشبلاو ةهلآلاو نوكلا نأ صّصقلا تدّدر ءرصم يفو

-Ptah de Memphisاديف قيرلا تلعج دنهلا يفو  Rigvedaعنصي ملاعلا  Lateديدح نم » 

 . Peab نم هيدي GE قلاخلا روص ةيقيرفإلا صّصّقلا ضعب يفو - بشخ نم ًاريجنت جي وأ

 دقف ؛ةيمالسإلا ا اّمأ . Puf نيط نم ناسنإلا Yahweh 34 ىوس ةاروتلا يفو

 يف تعبنا دقو ”هحور نم هيف خفنيو « هديب هيوسيف « « نيّطلا يف هسفنب لَّخدتي هللا تلعج

a). 
 : ناصقث وأ ةدايز نود OTA يف ءاج Le كلذ

 يتلا تافاقّثلا فالتخا ىلع  لايخملا نأ هالعأ ةروكذملا ةلثمألا هذه لالخ نم زربيو

 وأ ًادادح وأ راجن وأ افازخ Co قلاخلا لعج ام ًاريثك  اهنع ربع يتلا تانايدلاو اهيلإ يمتني

RSىلع ةدحاولا اهجسن الو ءضعيب يف اهضعب تافاقّتلا ريثأت باب نم اذه سيلو  

 نع ربعي نأ عيطتسي ال «نمز JE يفو «ضرأ لك يف ناسنإلا وم Lis «بسحو ىرخألا

 كلذب  تءاجف « ةيوستلاو ريوصتلاو GÉN ةّيدام روص نم فرعي ام لالخ نم YY قلا ةّيلمع
 فزنخلا ةفرحف Gy روطت نم EG ىلع Das « بوعشلا اهاطاعتت فّرحل ًاروُص
 ةراجنلاو g فّرح اّمأ « ضرألاب ًاطابترا رثكأو ةوادبلا ىلإ برقأ ودبت نيطلا نم ريوصتلاو

 اماذإ قلخلا ىلإ اهترظن بولا ريت دقو .روطتلاو تلا ملاع ىلإ برقأ يهف ؛ةدادحلاو
 يف اهلمعتسي ىقرأ Es La املم قلاخلا لعجتف « اهتايح تروطتو ؛ ىرخأ ىلإ ةلحرم نم تلقتنا

 Lol يف - :tal مو ELA ةفاقثلا يف رمألا اذه لثم م دقو .ناسنإلاو نوكلا ةيوست

 رصعلا يف تلقتنا مث H قلاخلا ةركف  ةاروّتلا نع ًالقت  ًاليوط تّنبت  ًالثم  ةريخألا هذهف

Marie - Louise von Franz, Les mythes de création, pp. 105 - 108. : يف laj yars paali هذه رظنا )1( 

7h ؛نيوكتلا ji ri دهعلا )2( 

g 6)؟194ص :2ج » «ريسفتلا «ريثك نبا «* هحور نم هيف خفتو ا  ilg: pese72ص . 

 4 ؛75 /38 «4 Fa AE اَمِل AS نأ َكَعَتَم ام

 .72/38ص 129 /15رجحلا :4 َنيِدَِس AIS ىو ن ي ديف تتر ES ؛9 /32ةدجسلا

 ةهلإ 6 m sis سيزيمين لشم قل ا ةّيلمع يف اماه ًارود بعلت sf ةهلإي رمألا قّلعت اذإ ةصاخ ةفرحلا هذه رهظتو (5)
 «نوكلا جسنف CA لإ لع us era يتلا ضرألا ةهلإ C 10001 ينوطخ وآ «نوطالفأ دنع يعيب نوناق
 ,M a rie - Louise von Franz, Les mythes de création م. 107. : رظنا » مخض ءادر لكش يف ءاهريثأت لضفب
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 هشرع ىلعأ نم اطخيو «هدی يف ٌراكربلا كسم اسدنهم ءمسّرلا نف يف هروصتل طيسولا

 . "تيب ءانبل طّطخُي ناك اذإ يرامعملا سدنهملا لعفي امك QU ؛ًالاكشأ مسريو ءاطوطح

 LE نيطلا عم لماعتي يذلا يراّخفلا ةروص ىلع ةّيمالسإلا ÉG BU تظفاح دقو

 يرّبَطلا دنع اهدجنف «ريسقتلاو ءايبنألا صّصقو بدألاو LE يف ىلوألا صّصَقلا

 AN Ja الشم يسولألاف . LSE نم ديزمب امهريغ دنعو « هدعب نم ريثك نيا دنعو

 انلو LUI مهل لعجا ةكئالملا باوج يف لاق هناحبس هلأ حيحّصلا يف تبث" اب نيطلا يف ةرشابم

 فيضُي مت ."نوكيف ْنُك هل تلق ْنَمَك يديب EE ْنَم لعجأ ال يلالجو يتّرعو :ةرخآلا

 ىلاعت هللا يضر رمُع نبا نع يقهيبلاو ةمظعلا يف خيّشلا وبأو ريرج نبا جرخأ" ام كلذ ديكأتل

 ءيش JO لاق م : po ملقلاو due تانجو ya seu ul JS فا یل +لاق امنع

 باب نم يديب TE لئاقلا يرشخمرلا ىلع à وق ةلمح يسولألا لمح دقو . "ناكف ْنُك

eu,هب فرش امل المهم هليلحت يف هربتعاو ءبسحو هيف كش ال قولخم هنأ ديكأت يأ  
 Jp D :ًالئاق هيف همالك ىهنأو « سيلبإ نيبو هنيب LU نع WU « ميركت نم مدآ

 ةروص تيقب دقو . ”'هكرت بجوف «"هفاّشك نم ثحبملا اذه يف مالّسلا هيلع مدآهابأ قع
 Ds «ريسفتلا يف اهملاعم تهبت الو « يفتخت ال « ةيمالسإلا ÉG ةفاقّثلا يف ةرضاح يراَّخفلا

 ̂ فیلاتلاب age ثيدح ًارصاعُم ناك

 يح نئاك ىلإ ام Be ليوحت !دبم بسح قلل اهب متي يتلا ةّيلمعلا هذه ÉU ام اذإ

 نياع يف رّوصتلا OU نيتيِلمعلا نأ ىلع انفقو «قاثبنالا !دبم قفو متت يتلا ىلوألا ةّيلمعلاب
SALSAافالتخا  CGنيب ًالماك الصف لصفي امهدحأ  BILHًاعئاص لوألا لعجيف «قولخملاو  

Le Utًالوقعم ًاجوُرُخ هنع ًاجراخ «ريغ ال هعينص وه يذلا « يناثلا » ÚTعمجيف ؛امهيناث  
 يف ًالماك ًاكارتشا امهكارتشاو «ةّداملا سفن ىلإ امهئامتنا ىلع Yio ًاعمج قولخملاو قلاخلا نيب

Marie- Louise von Franz, Les mythes de création, p. 108.1( ( 

 +226, «23ج 12م٠ (Ag « يسب ,ولألا دومحم نيّدلا باهش )2(

 :ًايفرح ًاليوحت BU ليوحت ةروُص ىلع. زمّرلا مايق هيف اهمايق مغر . ÉE ثيح ؛ ريونتلاو ريرحتلا يف Ses اهدجت )3(

 FH te هيوسي ذإ ؛ نيط نم ءانإلل يراّخفلا pe ةئيهب نيطلل نيوكتلا رمأ رجم نم مدآ نوكتل LA ناديلاف “

 . 303ص ؛ 23ج «ريونتلاو ريرحتلا «روشاع نبا رهاطلا
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 درج هدوجو يفتتيو همهم يهتنت يذلا قلاخلا-ًانايحأ ضّوعُي قولخملا نإ LE «لصألا
ay RTEقباس ميدق روصت نع ةلاحلا هذه  AEيتلا قولخملاو قلاخلا نيب لصفلا  

dusةلحرم ريكفتلا وب ىلع  LEنيب لصفلا اهيف مت  Aيرشبلاو يوامّسلا  GA 

 «ساتلا ملاع جراخ هلإلا حبصأ دقل .امهنيب GESI تدعبو «يناقلا لزنو «لّوألا عفتراف

 . ناسنإلا اهيلإ رقتفي ةردُق ىلع Slt هتايآ Les بسحو ًاراطإ ساتلا ملاع حبصأو

 اهنم لهني يتلا ةفرعملا نئازخ ىلع ًامئاق ءامّسلا يف هلعج ÉG هلإلا روصتلا اذه عفرذإو

 ديدحلا ةعانصو عرزلاو ثرحلا همّلعو «ءامسألا ae دقو « قلاخلا همّلع ام لضفب ناسنإلا

 . "كش نود راّخفلا ةعانصو جستلاو

 "فرح نم هتايح يف فرعي امن اهسبتقا يتلا عناّصلا ةروص هللا ىلع طقسا ْذِإ لايخملا نإ

diسدقم يهلإ لصأ تاذ اهاطاعتي يتلا هقّرح نوك نع هسفن نآلا يف «كلذب ربعي » 

 «هلاونم ىلع ًاجسن اهاطاعتو ءهنع ناسنإلا اهذخأف «تعرشو «تفرشف «بّرلا هلبق اهسرام

 وعدتو «هجوتلا اذه دنست ةريثك ثيداحأ تماق دقو .ءامّسلا يف عدوملا لوألا لاثما اهب داعأف

 Po ديجمّتلاب ىظحت يتلا فّرحلا هذه يطاعت ىلإ

 دربلا هب ملأ الو « ضرألا يف ةايحلا هبلطتت امب هللا هدّوز dg لبقو «ةكئالملا اهب GD «ءامسألا مدآ مّلعت ءامّسلا يف (1)

 2ج ؛71.70ص ص « 1ج ءريسفّتلا ءريثك نبا : يف كلذ رظنا : جيسنلا ءاّوح مّلعو « ةكايخلا ed à ليربج هءاج
 .90صص cle «ةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نبا :كلذكو » 197ص

 ىلع اجسن «ثيداحألاو رابخألاو yaala yer ترفاضت كلذل ؛هلإلا ٌلظ يف الإ ميقتست ال ناسنإلا ةايح نإ (2)

 يدايأ وأ ءاديو «ةروصو ءآهجو هل تعضوف DUELS اكردم هلعجتو à سالا ملاع نم ES ءنآرقلا لاونم

 ةريثك ثيداحأ تدرو دقو . بضغيو ؛كحضيو «بجعي هتلعجو ءًاًيسرُكو asa ردص ىلع هعضي ًارصنخو عباصأو

 نيب ثيداحألا تعمج دقو ."زاجم' اهّنأ ىلع مهريغ اهذخأو « "ةقيقح" اهّنأ ىلع هيبشتلا باحصأ اهذخآ «كلذ يف

 نأشب لؤاستلا هساسأ « ىنعملاو بيكرتلا ثيح نم ًالاكشإ تلّثمف « 'هتروص ىلع مدآ هللا لح" :مدآ ةروصو هللا ةروص
 رظنا .ريسافتلا تفلتخا لاؤّسلا نع ةبوجألا تفلتخا Sy ؟مدآ ىلع مآ ؟هللا ىلع دوعي له ء هتروُص" يف ريمضلا
 :ةروصلاب ةقلعتملا 4136. 123 تاحمصلا ةصاخو « هلفسأ يراميج لايناد باتك لمجم

Daniel Gimaret, Dieu à l'image de l’homme. 

 . 129-131 ص ص هالعأ انلمع رظنا ؛ءامّسلا يف اهلصأ دوما فّرحلا هذه يطاعت ىلع ثحت ةريثك ثيداحأ تدرو )3(
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 :"بيرغلاو بيجحلا فقو يف 5

Useرصانع مهأ دصر  مّدقت اميف  GE desةفاقّثلا يف  Luًاقالطنا « ةّيمالسإلا  

 هيف تكرتشا ام ضعب نايب ىلإ انيعس مث UE صوص نم هازاو امو ءريثك نبا ريسفت نم
 ةسارّدلاب اهتافاقث تيظح ىرخأ ct دنع اهاندجو رصانع نم تفلتخا وأ  ةّصقلا كلت
 لَك ىلع هتظفاحُم مغر ريثك نبا نأ ظحالُث نأ - مّدقت ام ىلع ًءانب LR . مامتهالاو

 ءاهتشقانمو ديناسألاب غلابلا همامتها ىلإ ًارظن  هَّنإف  هريغ دنع ةدراولا GI Las رصانع

 ةغايص ةّصقلا غاص دق ۔اهيلع Sy قيلعتلل هسفن دينجتو «تاّيليئارسإلا نم ريبكلا هفوخو

 اهضعب ىفني لب Lam» اهضعب دب رابخأ a تتاب ىَّتح e تتلو ؤزجتلا ةريثك اهتلعج
 . ًانايحأ ًاضعب

 !!ءامسو ًاضرأ ءاملا SË فيك هنم ملعن الف ge» ليصفت لك نم هدنع ةصقلا تلخ دقو

 ةرجّشلا رمث ناك فيك الو !! رح ىلإ مدآ نكس فيك الو !!ًاناسنإ بارلا لّوحت فيك الو

Vuفيك الو !اهيرحت ببس الو  IINEرابخإلا ىوتسم دنع رصانعلا هذهب فقو ذإو  

 دادزتو ءًابيجع دادزتف «لوطتو روطتت LÉ ؛ةّصقلا حامج حبكل هنم ةلواحُم كلذ يفف
cleخوُسُرلل ةصرفب صقل زوفيف  i yadi Éa Pasيتلا قل ا محالم نع ةديعب  

 يف ai ولتت IE ةلماك لايل عيرأ يضقت بوش نم نحن نيأف . ىرخأ بوش اهتغاص
Sشيليإ امونيإ «ةقيرعلا لباب محالم نم نحن نيأو  Enuma Elishشماقلقو » 

 !؟ةليوطلا دنهلا محالمو

 عارص JÉ نم اهدروأو ريثك نبا اهآّرج امك . ةيمالسإلا EEGA ةّصقلا تلخ دقو

 «دحاو هاجّنا يف ريسلاو « مهئاطلسو نجلا فقو تلواحو «دنو دض JS نم تلخو e كّرحُم

 بيجعلا" ةطاحإ ىلإ يعس اذه يفو . ةّينادحولاو ةّيهلإلا ةردّقلا دبم خيسرت ريغ اهل ةياغ ال
 يف هتثيشمو هللا ةردقب ثادحُت يتلا « هللا ناحبس' ةلوقم ةمدخ i GE  هلعجت ةطاحإ "بيرغلاو

(1) P. Joseph Henninger, L'adversaire du Dieu bon chez les primitifs, in Satan, p. 69. 

165 



 هلا ناطلُسل ًارارقإ «حييستلاب هناسل Gb ءناسنإلل ًازفاح ”بيرغلاو بيجعلا" لعج
 . ضرألاو ءامسلا نيب لصفلا Of دعب «نوكلا ggal pe يف هتمكحب ًافارتعاو

 Lasia ًايعسو «ديدج نم امهنيب طبرلل ةحلم ةرورض ناسنإلا ىدل لصفلا اذه دلو دقو

  هدبلا يف تلت قوف نم رصانع Jay لالخ نم كلذ AE دقو . امهرصانع نيب لصولا ىلإ
 ىّلجتي امك . تاءوُبتلاو لئاسرلاو ءاملا يف مت ءضرألا ريمعتل ةكئالملاو ناطيشلاو ناسنإلا يف

 دوعصلا هتلواحمو تحت نم ناسنإلا نينح لالخ نم ضرألاو ءامّسلا نيب طبّرلا ىلإ يعسلا

 ًاقيثو اطابترا ةطبترُم نوكلا يف ناسنإلا ةايح نأ دقتعن ادّنإو . ءامّسسلا ىلإ عوُجرلل قوف ىلإ
 «رمألا اذه زاربإ ةقحال ةلثمأ لالخ نم لواحتسو «ضرألاو ءامّسلا نيب طبّرلا ةّيلمعب

EN,هنم  . 

 نأ راتخا !دبم قفو ةيساسأ تايصخش ثالث ىلع قلل ا ةّصق يف راودألا عيزوت مت دقو

 نوکي نأ يآ ؛ةأرما يهو ءاوح لزنت ڻأو «ناطيش وهو سيلبٳ لزني أو «يبن وهو مدآ لزني

 يف اهطابترا ىلإ ًارظن  يهف ءامهنيب ةمسق ءاوح نوكت ْنأو ءًاريرش سيلبإ نوكي ْنأو iya مدآ
 عبتت دق اهّنكلو «داسفلل اهريغ نم رثكأ ةضرع  ناّئفلا دسجلاو ةوهّشلاو ءارغإلا ةروصب لايخملا

mtوأ «ةلاثم ةجوز « ةرّيخ  LAC 

gel ةّيقب يتأتس هلاونم ىلع يذلا e Le لوألا لاثملا ثولاّتلا اذه JR us 

UI رصانعلا عامتجاب ÚJ  ءرمألا اذه دكت ءآصّصق  ينأيس اميف  عّبتتنس كلذل وتُرسّخه 

 «ضرألا يف ؛تايصختثلا ضوختسو .لقألا ىلع اهنم نْيرصنع عامتجاب وأ ًاعم اهيف
AG لجأ نم ًادهاج لمعيس ناسنإلاف .اهنم ةدحاو لك ريصم ددحت ةفلتخُم تاعارص 

 دابع نم ددع ربكأ ءاوغإ لواحُيس ناطيشلاو « ءامّسلا ىلإ دوُعصلل  cd«ضرألا ىلإ مهدشو
 سدقملا ملاعلا ىلإ دوعصلا مهتالواحم فقوو .

 ( COةتغب ىأر اذإف  biyaاحبس :لاقف « حيبستلاب هناسل قلطنا تاداعلل ًاقراخ ًالعف وأ ًابيرغ  Òينيوزقلا ءايرگز «

 11ص «تادوجوملا بئارغو تاقولخملا بئاجع  àيلي ام هدنع كلذك أرقنو :  AE Caعوقولا ليلق «بيجع «
 ىلاعت هللا ةردعب كلذ لك [ . . ] ةفولألا تادهاشل او ةدوهعملا تاداعلل فلاخُم  Cals.15ص
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 ثلاثلا بابلا

 ءدبلا ىلإ ةدوعلا باب



 .حون نافوط ءاج

 ةنيفسلا وحن نورفي ٌءاَمَكَحلا مه اه
 نوبارملا  ريمألا ليخ سئاس ۔ نونخملا

 ةاضَقلا يضاق

 .( هكولممو)

 دبعملا ٌةصقار  فيسلا لماح

 (راعتسم ا اهرعش تلشتنا امدنع تجهتبا)

 - حالسلا تانحش ودروتسم  بئارضلا ةابج -

 !حوبصلا يوثنألا dla يف ةريمألا قيشع

 .حوت نافوط ءاج

 .ةنيفسلا وحن نورفي ءانبجلا مه اه

 لوح لبق  كلفلا ديس يب حاص ..

 :ةنيكسلا

 ۱ حور هيف دعت مل .. دلب نم جنا
 : تلق

 .. هزبخ اومعط Di ىبوط

 نسحلا نامزلا يف

 رهظلا هل اورادأو

 1 نحملا موي

 .395 . 394ص ص » ةلماكلا ةّيرعشلا لامعألا « لقند لمآ
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 :لوألا لصفلا

 لوألا لاثملا راركتو ايندلا ةايحلا

 :مكحي ناطيشلا .1

 «سيلبإو ءاوحو مدآ لمش عمج ىلإ ريثك نبا ةدوع وُ LA ةايحلا يف هب اجا ام لّوأ
 نع دعبي دلب لک لعجو «دلب يف مهنم دحاو لك لزنأف ؛ طايهإلا ةعاس مهنيب قرف ناك dl دعب
 لدي اذهو P3 palh سيلبإ اذهو eitu ءاوح هذهو ءدنهلاب مدآ اذهف .ًاريبك ًادعبرخآلا

 ةدحاو JŠ pl « ضعب نع اهضعب لقتسم paies يه ريسفتلا يف ةدمتحملا صّصّقلا نأ ىلع

 سفن ىلإ ةرم JE يف تداع نإ يتلا LAN ةبيكرّتلل عضختو ء«تالاحلا نم ةلاح اهنم

 لعجت دق yÉ لب «ثيملاو ثيملا نيب ًاّيقطنم ًاطبار ميقت ال اهّنإف ءاهنع ثّدحُتل ؛ تاّيصخشلا

 ًاراركت رخآ ءاضف يف دحاولا موقي دقو «موهفلا ربغتي نأ نوُد ءرخآلا ماقم موقي اهنم دحاولا

 Lu مهتايح نع ىلوألا ةّصقلا تثّدح دقل . سيلبإو ءاوحو مدآ ةصق يف مت ام وهو . قباس لاثل
 نود «ضرألا يف اعم مهتايح نع dt ىرخأ ةّصق تماق مث ءلوّزنلا مت ىتح ءءامسلا يف 2 م وو

 É ةبيكرتلا ةعيبط نم ًاضيأ  اذهو . ديدج نم مهنييءاقلا اهب مث يتلا ةقيرطلا نع لؤاسنلا

 BAR ناكملا يف تاّيصخشتلا لقتتف ch ءاضفلل لعجت الو DG نمل ميقث ال يتلا

 ES «ةلوقعملا La pole بيغتف «ةداعلل قراخ ناطلّسب رخآ ىلإ نمز نم زفقتو « ةلئاه

 بيجعلا' ةموظنم يف خسرتو «لايخملا ملاع يف قّلحُتو « عقاولاو ساّنلا ملاعب اهتلص

 . ةلوقعملا ناكملاو نامّرلا دعاوقل ناعضخي ال نيذّللا «”بيرغلاو

 ىفبت اهّنكلو ؛ىرخأ ىلإ ةّصق نم سيلبإو « ءاوحو مدآ طوبه نكامأ فلتخت . 77ص اج «ريبسقتلا «ريثك نبا (1)

 نكامألا نمف ءرخآ ا نيح ةّيئيم نكامأو ءأنيح ةيعقاو نكامأ ثادحألل ًءاضف دمتعت يتلا ai ةّيئفل ةعضاخ  ًامئاد

 ناسيمتسدو (ىرخأ ةرم فئاطلاو ةكم نيبو رم دنهلا داليب) انحد ÉN نكامألا نمو «دنهلاو دج هم دجن ةّيعقاولا

 ةيادبلا :ريثك نبا ؟30 27ص ص «سلاجلا سئارع « يبلعُتلا : : يف كلذ نع ةلثمأ رظنا «(ىرخ أ دنهلابو رم ةرصبلاب)

 .89ص dr ء1م «ةياهتلاو
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 :ءاوحو مدآ ةرضح يف 1

 نآودعي ال ءًاطيسب امهؤاقل ناك دقف ee  ديدج نم يقتلي نأ هل JE دق مدآ ناک اذإو

 .AS FU ]اًهيِفَح ًالْمَح ES QUE E y «ةأرمإو لجر نيب ed نوكي

LR Se RTE LE Dj LEEناك ؛ةعيبطلا ديلو رمأ يرمعل وهو . 4  
 .ًاحلاص نوكي نأ امهشيرول ناوي «باجنإلا ىلإ امهقيرط يف یاو رگد لک نأش هيف امهنأش
 AU عمتسُم هيف دجي نأ وأ es هب روطتي نأ نکي الو Le ذحشي ال اذهك ًارمأ ّنكلو

badag؛ةبيرغو ةبيجع رصانعب هميعطت نم بال ميقتسي ىّكحف  GSةّيلامجلا هتفيظو اهب . 
 هيلإ رقتفي امب هدو « ينآرقلا صتلاب فاح اهلعجيف كلذ يف رسفملل ًادنس صصَقلا موقتسو

 . 'بيرغو بيجع“ نم

 Ps نبا اهنود يتلا عبرألا a تاجتلا دقو

Nمايقل يرورّضلا  Laiىلوأ تءاجو .  patateهدروأ عوفرم ثيدح لكش يف  
 ثيدح نم هکردتسم يف مكاحلا هاورو | . . ]يذمرتلا هاورو [ . . ] هدنسم يف دمحأ مامإلا“

 امك راثآلا نم يهف ؛صّسمقلا ةيقب PAR ”دانسإلا حيحص اذه : لاق مث ءاعوفرم دمّصلا دبع

 . بهك نب يأ ىلإ ةدحاو يف هزواجتيو «ساّبع نبا دنع اهنم Et فقيف ء«ريثك نبا اهيّمسُي
 «دلو اهل شيعيال ناكو ؛«سيلبإ اهب فاط ءاوح تدلو امل“ : يلي ام ثيدحلا نم يف ءاج دقو

 يحو نم كلذ ناكو «شاعف «ثراحلا دبع CS «شيعي ِهّنإف «ثراحلا دبع همس :لاقف

 ءاهيف ناطيّشلا بايغب ىلوألا as à Le ثيدحلا اذه روصيو c'e fs ءناطيشلا
 ناك دقو .دلولا شيعبو DU» روضحب ةيناقلا زيمتتو «ءاوح مهتبجنأ نيذلا دالوألا تومبو

 ثراحلا نال ؛ناطيّشلا دبع يأ ؛ثراحلا دبع اهنبا ةيمست ءاوح لوبق يف JE نمث ELH هذهل

 نم اوتام دق هل ةوخإ OÙ «ثراحلا دبع /ثراحلا شاع py . هل امسا ناك  ةّصقلا ركذت امك

 لعجيو «مدآ بيعي ثيدحلا اذه نأ ظحالُتو .هللا ديبعو هللا دبع ليبق نم ءامسأب اوس «لبق

 . اهيف هوبشم ةقالع نم  كلذب  مدآ galii «ناطيشلاب ةقالع تاذ اهدحو ءاوح

 رصنع تاب هّنأكو «ناطيشلا ىلإ

 .189 /7فارعألا (1)

 تاداهشتسالل ةلماكلا صولا (263 ةحفصلا) كانه رظناو .264263 ص ص «2ج ءريسُتلا «ريثك نبا (2)
 el„ نتملا يف ةدراولا
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 رصانعلا نم هيلع تفضأ اهّنكلو «هالعأ روكذملا ثيدحلا نم BËN راثآلا تقلطنا دقو

 امهرگذي هتلعجو «ًاعم امهبطاخُيو ؛ءاوحو مدآ ىلإ ىعسي ناطيشلا تلعجف «هانغأ ام ةديدجلا

 GT :امهحراصُيو ءءامّسلا يف امهنييو هنيب عمجت تناك يتلا ةيدقلا ةبحّسملاب امهاقتلا ةعاس

  ىلوأ ةرم يف امهنم بلط دقو ءامهقوخُي ماق ّمُث ÉH نم امكتجرخأ يذلا امكيحاص
 ناك ام امهنم بلطو  ةيناث ةرم يف  امهيلإ داع مت .دلولا تامف ءاضفرف ءهمساب امهنبا ةيمست

 اباجتساف ؛"دلولا بح امهكردأ" دقو BÉ تناك مت .دلولا تامف ءاضفرق ءًاقباس بلط

 . دلولا شاعق «"ثراحلا دبع هايّمسف" ؛ هبلطل

 نم اهنيكمت يف لوألا ÉE « نّيماه نيرود اهيف بعل ةديزم رصانع نم ةّصقلا هتفضأ ام نإ

 يف يناثلا Es «لحو ةدقعو راوح تاذ تحبصأف EN ةباتكلا ىوتسُم ىلع روطتلا

 : اهمهأ يلي ام يف لّجسُت ةديدج ناعم اهئانغإ

pol).اه ۔ايلخت دقف ءءامّسلا ءاوحو مدآ نع ءيش يف نافلتخي ال ضرألا ءاوحو  

 . امهنيب ناطيشلا Je دّرَجُمب « هللا نييو امهنيب طبري ناك يذلا دهعلا نع  كانهو

 "امهقيدص' هّنأب امهحراص لب «هتقيقح امهنع فْخُي ملو ءرّئستي مل ناطيّشلا نإ -
 يف امهل نكي مل ST نافرعي Lag «هاعيلا دقف ؛كلذ عمو E نم امهجرخأ يذلا « ميدقلا

  احوُصُت ءامسلا

 ءامهنع ىّلخت رّيخلا ءامّسلا هلإ نأكو «ءاوحو مدآ ىلع ةلهس نكت مل ضرألا ةايح نإ

Le aناطيشلا عم ةقالع طير ىلإ  ةّصقلا بسح  امهعفد ام وهو «"دلولا بح . 

 دوُلُخ يف ًاببس نوكيو «ءاوحو مدآ بلص نم شيعلا JUS يذلا ناسنإلا نإ

 «همساب يمس دلو الو ءهّمأ هب تلمح ذم ناطيشلا هسمال دقف cute تأي مل ةّيرشبلا

 . بيصن ةّيناطيشلا حوّرلا نم هيفو « هيوشتلا راثآ ميدقلا دم لمحي ءاجف

 دلولا مث ءلّوألا دلولا تام ذإف L ىلع ةرداق 308 ناطيشلا نم لعجت ةّصقلا نإ .

 هيف ثعبف «هحوُر نم هيف خفن هَّنأكو «ناطيشلا مسا هلمح لضفب ثلاّثلا دلولا شاع « يناثلا

 يتلا ةّصقلا نأ ظحالت انكهو . ىلوألا قلل ا ةّيلمع ءانثأ مدآ عم قلاخلا لعف امك ًامامت ةايحلا
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 ثادحألا تدعتبا دقو « ةّيوفع ةقيرطب انه رت «ذاضملا دوجأو يفنت يضاملا لصفلا يف اهانيأر

 نع ةبئاغلاك ودبت يتلا ريخلا ةَوُق عم ةازاوُم ةلعافلاّرشلا ةَوُق دوجو أديم ؛ءامسلا ملاع نع

 كلذ سيلبإ منتغاف ءةايحلا ءاطعإو قل ا ةّيلمع يف اهتّيلوؤسمب اهيف علطضت ال «ضرألا
 يتلا راثآلا /صّصَقلا ىدحإ لالخ نم اذه دّكأتيو . ةّيلمعلا يف ًالعاف ًارود بعلو «بايغلا

 ىلع ص اقلا مالكو :(189 /7فارعألا-) ÉTA ةيآلا نيب ًاقيثو اطير طبر ءًابيجع ءانب تينُب

 ءءاوح 'تلقثأ امل gta ىلإ عراسُيف ؛ًاحضاو ناطيشلا لبق نم ةصرُلا زاهتنا لعجي وحن

 امهر هش giui y :ءانبلا اذه يف رظانلا رظنيلف . هلل احضاو E دجن ال نيح يف

 .eeart “L . ] لاقف «ناطيّشلا امهانأف 4 Lo 5e ER احِلَص CEE ن

 «ناطيشلا ىلإ اهّجوُم ًءاعُد ةظحللا كلت يف هل بجتسي مل [À ؛ بلقنا هللا ىلإ اهجوُم ناك يذلا

 وهو لعفي الأ هل A «كلذ ناسنإلا هنم لبق ةعرسلا كلت سفنبو « ةعرسب هل باجتسا يذلا

 . "لعب نم ريسفتلا اهب هامرو ءاهيلع هذخآو «ءدبلا OU هل اهلجس c ةيلزأ ةلجع لوجعلا

 ناك ول ىَّتح «هبنج ًارضاح ناك ْنّم عم هتقالع طبر ىلإ عزني «راظتنالا فرعي ال ناسنإلاف

 نم امهعم هل ناك ابو EEH يف سيعتلا امهيضامب Len 5 سيلبإ نأ مغرو . اودعو ًاناطيش
 يف قيدصلا Giy هيف اقثو امِهّنإف I نم امكجرخأ يذلا امكبحاص انآ" :ًالئاق نأش

 لعفي ناك امك امامت sante قفو امهكرحي تابو ؛هدئاكم يف  ديدج نم  اطقسف ؛قيدصلا

 ةعاس هعم لزنأ امل «ًاريبك ًافيرشت هللا هفرش « امركم ًايبن لزن مدآّنأ انملع اذإو . سمأ امهب

 هولبقو ءًاسيدقت هوسدقف دعب نم سالا دنع نأش هل نوكيس يذلا ”دوسألا رجحلا طبهأ

 رفع يذلا لوألا هللا يبن ز اذهف .ةاسأملا Jyp انرعش كلذ انملع اذإ «ةدوقفم EL ىركذك ًاليبقت

Lab 4 Lai, نوح اڪلص انتی yuk uj ái scii y: لاق be ]نبا نع ٠ -JO 

 ما ةميهب أ نوكي ام نايردت له مآ ؟امکل دلوُي ام نايردت له : لاقف ؛ناطيشلا  SYلطابلا امهل نييزو  TEنيبم يوغ :

 مل نإ :ناطيّشلا امهل لاقف ءاتامف «نْيَدلو تدلو كلذ لبق نم ناك دقو  aتامامك تامو ؛ًايوس جرخي مل «يب
 لوألا  Lesص ص «2ج «ريسفتلا «ريثك نبا ,"ثراحلا دبع امهدلو 263 264

 ) )2؛37 /21ءايبنألا ؛ 31 /17ءارسإلا  Ó؟73-74ص ص «1ج ءريسفتلا ءريثك نبا :رظناف ؛ريسفتلا ىلإ ةبسنلاب

  13eص ,26 175.174 .

 ) )3ء ةياهتلاو ةيادبلا ءريثك نبا  cleص «1ج 109.

 )77 )4ص «1ج «ريسفتلا ؛ريثك نبا .
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 ىرغأو هارغأ دقو alii ami هل Spat «نوعلم ناطيشل ةضرع هسفن دجي ep هبنذ هل
 de عطتسي مل PTOL IS EN ربص نْيأو !؟ةمصعلا نّْيأف . يبن ةجوز نآلا يه يتلا هتجوز

 !؟نْيكوألا هبا قوي CS دلجب هللا ناحتما لّبقتيف

 ةنعللا يه أ !؟نادلولا شعي مل اذاملف . يهلإلا لدعلا يف اّكش ناحتمالا بلقنا دقل

 ؛بيدوأ لآو بيدوأ ةنعللا تحب املثم ءامّسلا يف ابنذأ امهّنأل ؛ ضرألا يف ءاّوحو مدآ تعبت

NÉSناحتمالا نإ !؟ميدقلا نمزلا يف هرم تاذ هلإلا قح يف أطخأ 1.105 سويال  JE 

 . ارسم ًاباقع  ًاضيأ

 نهذ يف كش نود  ةرضاح تناك اهريثُت يتلا ةلئسألاو هالعأ اهيلإ انرشأ يتلا يناعملا نإ

 «ةلماك اهيوري ًالثم ريثك نباف .رّسفُْلا كلذ يف اب ءاهيوري وأ «صّصَقلا هذه جلاعُي نم لك

À,ركذي' :لوقي هارت كلذل «هريغ لاونم ىلع جسن يذلا عملا وهو كلذ لعفي الأ هل  

 ءاهتأطو نم ففي نأ لواحُيو es ام gy اهدروأس ثيداحأو ًاراثآ انه نورما

 ةئيط نم يباحص هّنكلو « يباحصلا دنع اهفقويو «ًاعوفرم اهيف ثيدحلا نوكي نأ يف كّكشيف
 ناك ام ًاريثك يذلا «ريشك نبا JE نم ىّكح «هبيذكت ىلإ ليبسال يذلا ساّبع نبا À . ةزّيمتم

 هلو"  نوكت دق يتلا راثآلا نم اهنوكب اهيلع قیلعتلاب اه يفتكيف «هريغ نع لقني ام يف ىرحتي
el؛ يباحصلا اهاور « تاّيليئارسإلا نم  EYسنجلا نم اهربتعي  OSUNهلوقب هتياور يف  

 EP Va « ليئارسإ ينب نع LE :مالّسلا هيلع
isبيجع" تاذ اهّنأ ىلع هفوُكُو ىلع رابخألا هذه لشم ةياور نم ريثك نبا جرحت  

 ءامهاوس نم دنع اهب فقي bhy A of ىلإ اهبسني ال نأ ًادهاج لواحُيف «"بيرغو

 . اهب ىظحت تناك يتلا ةّيعرّشلا نم ًاضعب اهنع عفري نأ ىلإ كش نود  هنم ًايعس

 :فنُعلا ىلإ قيرطلا 2
 ًاضرأ ؛ءاضفلا Gé اهنم قّلعت ام ءاوس. ةّيمالسإلا ةّييَرَعلا قلا des يف JA نإ

 مث ؛ءامّسلا يف مهتايح نم ناك امو «سيلبإ "امهبحاصو" هجوزو ناسنإلا Se وأ «ءامسو

(A)263ص 2 «ريسفتلا «ريثك نبا . 

 .264ص ؛2ج ءريسفتلا «ريثك نبا (2)
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 ءًالثم LUS «ىرخأ قلَح ve ef هيف تقرغ Ge dé اهَّنأ ظحالُي_ضرألا يف

 te طابهإلا ةّيلمع يف مهضعب ىأر ds LÉ «سّسؤُم فنع نم «ةّيدنهلا وأ «ةّينانويلاوأ
 تنبنا يتلا نيبارقلا نيب نم GLS هنم لعج ءرخآًفنَع سيلبإ اهل ضرعت يتلا خسملا ةّيلمع يفو
 AS ةّصقلا هذه يف فلا نكلو P aai- ملاعب ةديطولا ةقالعلا تاذ فعلا ةفاقث اهيلع

 اذإف .هللا ةئيشم ىلإ ءيش US ديعُت ةنمؤم ةيمالسإ ةموظنم يف كّرحتي EY ؛ًامودعم نوكي

 ناك هللا ناف ةروظحلا ةرجّشلا نم ءاوحو مدآ برق اذإو «يصعي نأ هل ءاش هللا 0 سيلبإ ىصع

 ابوتكم ناك كلذ ناف ضرألا ًاعيمج اوطبه اذإو .ًاضيأ هللا ةئيشم كلتو ءاهنابرقيس Lg ملعي

 Le ةقيرطب صّصّقلا تغيص دقو .كلذ ىلع نّيب دهاش ظوفحلا حْوَللاو ءاضيأ مهيلع

 بضغ وأ فنع نع «بيكرتلا ىوتسُم ىلع الو BIN ىوتسم ىلع ال ءاهيف ريبعت ال ؛ةطيسب
 هنم ريخ aib باجأف «مدآل دجسي مك مل هلأس LS سيلبإو هللا نيب مت يذلا راوحلاف .رهاظ

 ءهجاجحو ناطيّشلا نايصع نم هللا بضغ الف «ثيدحلا بادآو ةقايللا فنك يف مت دق ءًاسنج

 راثالو «ةميسج ةيلوؤسم كلذ يف هلّمحف « عفرأ رصنع نم SE يذلا ja هلأ هحراص دقو

 اب سيلبإ هيف زافو ءكيعيبط مت دق هسفن طوبهلاب رمألا نإ لب « طوبهلاب هرمأ ْذِإ ؛ بضغ وأ سيلبإ
 . هيلع راث الو «هبلط 255 الف «هرظنأف «ةرظنلا بلط :بلط

 نبا اهدروأ يتلا صّصَقلا يف الو نآرقلا يف ةلالد الف «ءاوحو مدآ عم لاخلا تناك كلذكو

 امهيلع مرح دق ناك ةرجش نم امهلكأ ببس نع امهلأس .بضغ ىّتح وأ ةروث وأ فنع ىلع ريثك

 هضراع امو ءالزنف «لازنإلاب رمأ م .امهْيَسْفت املظ .Lit .رطاخ ةييط نع اباجأف ءاهنم برقلا
 ملاعلاف . بضغ الو هنأ الو «بلطلا ضفر الف «هيلع بات ةبوتلا مدآ ب لط ةعاسو .دحأ امهنم

 ضرفو نيبارقلا ميدقتب بنذلا طبر نع ًاديعب Lita وأ ناك ًارهاظ el نم ايلاخ ودبي سلا

 «ىلوألا هنايلجت يف سدا راهظإ ىلإ ًامئاد ايعس paf fe ناك دقل . تادابعلاو سوُمّطلا

 tee «ىضوفلاو pa EN نع ةديعب ءاضيب ةعصان ةيفاص ةروص «ءامّسلا يف كلام

 . هيوشتلا رهاظم نم كلذ ريغو كوفسملا مّدلاو نيبارقلاو ةمراعلا ةروُثلاو بضغلاو

 :ّيناسنإلا ثعبو AU A «هترضح نم ءاوحو مدآ هدرطب بّرلا نأ راريج ينور یری (1)
"C'est Dieu qui assume la violence et qui fonde l'humanité en chassant Adam et Eve loin de lu, 

René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, p.217. 

 3328ص ص «سنجلاو سّدقُملاو EN ءوعيبرلا يلع GS : يف باتكلا اذه ىدص رظناو
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 تجسن «ةقحال ةلحرم ةديلو اهاندجو اهراثآ ص ق اندرأ ام اذإ ءفنعلا ىلإ قيرطلا

 .ءاوحو مدآ ليج ريغ ليج نم اهلاطبأ تلعجو ءءامّسلا يف ال «ضرألا يف اهئادحأ صّصقلا

 ءارقتسُم ضرألا يف Lg تذخّناو ءارثاكتف ءءامّسلا هجوزو لوألا ناسنإلا رداغ دقل

 كلو .ضرألا يف فلا زربف ءاهتألع ىلع ايّّدلا ةايحلل fs ءًاعرزو اعرض اهلغتست
 مدآ قلَح لبق ضرألا ىلع ًابوتكم ناك . قباس ميدق رمأ وهف ءةأشتلا AE ناك DL «فنعلا

 هب لاقو PU كفسو داسفلاب ضرألا يف مدآ ةفالخ تطير امل ةكئالملا هب تلاق ؛ءاوحو

 ٍمهضعب نوكيس سالا ذأ ةكئالماو سيليإو ءاودحو مدآ نم ىأرمو عمسم ىلع نلعأ ملل

jan)ناكو . طوُبهلا ةّيلمعل ًايزاوُم هلا عيراشم نم ًاعورشم فنّعلا ناك .* اودع  AN 

 RYO .ةدحاجلا ضرألا هتوتحاف «ءاضف نم هلال ناكو Ab ءزجنم نم عورشملل
 . ةلأسملاب ضهنتل ةزهاج ىلوألا مد 40 تناكف ءاهراودأ هيف بعلت تاّيصخش نم

 :ريسفّتلاو نآرقلا نيب pol انبا 3

Eرهاظم لك نم نآرقلا يف  Eءفصو اهيف رُّثَك الف « ةّيصّصقلا  

 اهراصتخا مغرو «كلذ عمو .اهيف ةلعافلا تاّيصخّشلاب فيرعت درو الو «بابسأ تحرش الو

etتوملل سيسأتلاو «فنملل سيسأتلا يه «ثالث ةّيسيسأت تاّيلمع نع تحصفأ دقف  

 « يثيم يصَصَق لكيه يف كلذ لك درو دقو CE لتق نل ءازج باقعلل سيساتلاو ؛همسارمو

 كنك مث ءرخآلا نوُد امهدحأ نم هلّبقتو «نابرقلا نيوخألا بيرقت يف ةثّوكملا هرصانع تلت

 Lai تلفغ دقو . ”بارغلا دنع نم مَّلعتام لضفب « بارلا هتاراومو «هيخأب هيلع بوضغلا
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 لصأ نعو ءامهنم دحاو لك هبّرق يذلا OLAN عون ديدحت نعو «نيوخألا ut رْكذ نع
 تءاجف ءرخآلا نوُد امهدحأ نم OU لّبقتي هلا لعج يذلا ببّسلا نعو ءامهنيب فالخلا

 « "نيعمجأ سانلل ًالتق ةدحاولا سفتلا لتق نم لعجي يذلا عينّشلا لتقلاب دّدنُي e LE الثم

 TEN ءردو ريهطتلا اهتياغ ًةربع ساّنلا يف يرسيو

 نم اهبيصنب هينخُت ثَدَحلا ىلإ صّصَقلا تربنا «نآرقلا ds يذلا غارفلا اذه مامأو

 يف ءاج امب كلذ يف تناعتسا دقو .ًاضعب اهضعب دنسي «ةلماكتم ةّصق ىوتسا ىتح ؛ملعلا

 اهتمعط مث ””هنابرقو هتفرحو مدآ يبا نم AE مساب ةصاخ Cas ليصافت نم ةاروتلا

 اهدارأ ةارما يف امهماصتخا ىلإ رمألا تّدرف : نيوخألا نيب فالخلا لصأ هتلعج «ديدج رصنعب

 «ًابيرقت دحاو لكيه تاذ صّصَق عست مدآ ي تبا نأشب ريثك نبا ES دقو . هسفنل امهنم لک

 تقلطنا «ًاقيلعتو ًاليصفت ةفيفطلا تاقاضإلا ىوتسم ىلع الإ ض.عب نع اهضعب فلتخي ال

 ءاهكاردإ ةّيلمع  كلذب تلهسف c OAN يف ةدراولا ةّصقلل لوقعم راطإ عضو نم ًاعيمج

  مدآل عرش  ىلاعت هللا“ ناك دقف . ةثراكلا لوح ىلإ هزواجت sf « قباس عيرشت نم اهتنکمو

 نم نيمءوتلا نيب كلذ مدي الأ ةطيرش P JUA ةرورضل هينب نم هتانب جوزي نأ  مالّسلا هيلع
 ماظنلا كلذ قف ةّيعيبط ةايحلا تلصاوتو «ةريتولا كلت ىلع لاحلا ترمتساو . ةدحاولا نطبلا

 .ءامّسلاو ضرألا نيب ًامئاق قاثيملا ل ظف «دهعلا ثكني ملو « هب لمعف «هدبعل هللا هعّرش يذلا

 لواطتلاو رظحلازواجت ىلإ اهعبطب ةقاوت ؛ءوّسلاب ةراّمأ سْفَّنلاو «مودي نأ كلذل À ؛نكلو

 :لاوحألا نم لاح ىلع اهل رارق الف AU اهيف شبني «فولأملا ىلع

 ثءاج دقو ؛سانلا ىلع اهولتي نأ هلوسر نم هللا بلطي يتلا لاثمألا راطإ يف 5ةدئاملا ةروسس يف مدآ ةصق جردنت (1)

 CIS مه ةيآلا هذه يف نّيينعملا نأ ريثك نبا ىريو «27 /5ةدئاملا GL مذا یب ات مولع لْئآَو + ةقوبسم

Dre APN40ص «2 ج ريسفتلا ؛ريثك نبا « ”مههابشأو مهلاثمأو ديلا نم ةدرقلاو ريزاتخلا ناوخإ ة  . 

JE tes ضزألا ىف واس وأ سقت A Us JS نم هنأ Jus ERACLEA RELO] 

  4e UT/5ةدئاملا 32.
 .1/4-24 «نيوكتلا رفس ؛ ميدقلا دهعلا (3)

 رخآلا نطبلا fo نطبلا اذه S جوري ناك pl بلغأ يف هاج Aus“ ‘2 : «ريسفتلا هريثك نيا (4)

 ليباق né gaai ضعب نكلو . رخآ نطب نم هتخأو Ju «نطب نم هتخأو ليباق هل دلوي نأ لبق « نمڙلا نم هدم
 ge Al رظنا ؛ةيادبلا دس نيم ءوتلا ىلع ضورفملا رظحلا زواجت حبصُيف EH ةدالو نم مهو نيمءوت لّوأ هتخأو
 .40-41 . ص ص ؛2ج ءريسفتلا ءريثك نبا : يف
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 اذه ةيراج نطبلا اذه مالغ جوزي ناكف « ةيراج هعم دلو الإ دولوم مدآل دلوُي ال ناك"

 ليباه «نانبا هل دكو ىّتح ءرخآلا نطبلا اذه مالغ نطبلا اذه ةيراج pos ءرخآلا نطبلا

 هل ناكو ءامهربكأ ليباق ناكو . عرض بحاص ليياه ناكو ؛ عرز بحاص ليياق ناكو ٠ . ليياقو

 يه :لاقو «هيلع ىبأف « ليياق تخأ حكني نأ بلط ليبام ناو « « ليياه تخأ نم نسحأ تخأ

 اهججو نأ هوبأ هرمأف .اهب جّرزتأ نأ قحأ انأو «كتخأ نم نسحأ يهو « يعم تدلو « يتخأ

 - مالّسلا هيلع  مدآ ناكو « ةيراج اب قحأ مهيأ لجو رع هلا ىلإ ًانابرُف ارق امهَّنإو « ىبأف « ليباه

 : لاق ؟ضرألا يف Eu يل نأ ملعت له : لجو رع هلا لاق ءاهيلإ رظني Éu ىتأ ءامهنع باغ دق

selتبأف «ةنامألاب يدلو يظفحا :ءامّسلل مدآلاقف «هتأف ءةكم يف ًاتيب يل نإ : لاق ءال » 

 «عجرتو ءبهذت «معن :لاقف «ليباقل لاقف «تبأف ؛لابجلل لاقو «تبأف «ضرألل لاقو

 اهبوحأ انأ :لاقف هيلع رخفي ليباق ناكو «ًانابرُ ابرق مدآ قلطنا اًملف . كرسي امك كلهأ دجتو

 «ةنيمس ةعذج ليباه برق ارق ÓD .يدلاو يص انأو «كنم ربكأ انأو «يتخأ يه ؛كنم

 تلكأف «راتلا تلزنف ءاهلكأو ءاهكرفف «ةميظع ALL اهيف دجوف à لبس ةمزح ليباق برقو
 لاقف ؛ينخأ حكنت ال ىّتح ÉY :لاقو ءبضخف « ليياق نابرق تكرتو «ليباه نابرُث
 P afli نم هللا لّبقتي امّنإ :ليباه

 :لّوألا نمّزلا يف 1

 يذلا لوألا تولا ّنأو 'هبلصل هانبا' مدآ ينباب دوصقملا Of «هالعأ ةّصقلا هذه نم حضني

 اذهل ريثك نبا سمحت دقو .ةايحلا ديق ىلع مدآو «مدآ يبا دحأ توم ناك ضرألا هتفرع

 ينب نم OLEN نآرشلا يف مدآ يتباب دوصقملا نأ ga نم ىأر ْنَم يف نعطو «يآرلا

 D لوا وُ مدا ناو «ليئارسإ ينب يف ناك نابرلا ÈS «"هبلصل T A انوكي ملو « ليئارسإ

 . "هيلع اوقفّتاو ءفلّسلا هركذ امل ًافلاخُم ءدنّسلا فيعض ءآبيرغ مالكلا اذه ريتعاو «تام

 40ص Ig» «ريسفتلا «ريثك نبا (1)

 TN يف رهاظ pa امك ءهيلصل مدآانبا a نأ ىلع نوقف مِهّلُكو « ةصقلا هذه يف ca nd لاوقأ هذهف *(2)

 ناك" :لاق «يرصبلا وهو نّسَحلا نع [ . . ] عيكو نبا انئّدح :ريرج نبا لاق ؛نكلو [ . . ] ثيدحلا هب قطن امكو
 Te ملو « ليئارسإ ينب نم CU مَا يآ اب ie Os > : هللا لاق ناذللا نآرعلا يف ناذللا نالجّرلا
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 نمز ءلوألا يشيلا نمّرلا يف Le خيسرت يف مهاس هّنإق اذهب لوقلا ريثك نبا راتخا ذإو

 ىلإ هنينح RES ءاهب لح يتلا ءضرألا ىلع ةايحلاب دهع ثيدح ناسنإلا ناك امك «تايادبلا

 هنأ هراركت لالخ نم ءآضيأ نّيوخألا ريبك دنع لب «هدحو مدآ دنع هدجن ال نينحلا اذهو . ءامّسلا

 JL «ناك يذلا عاملا هيخأ ىلع هب رخفي ام كلذ يف دجو دقو ÉH ةدالو نم هخأو

 PAL امهل ةقالع ال ؛”ضرألا ةدالو نم“ اناك نطبلا سفن نم هتخُأو Y ءًاعيضو

 ةغبص  ءامّسلا ملاع نم اهبارتقاو لوألا نمزلا يف اهخيسرت لضفب  ةّصقلا بستكتو

 نبا ىرت كلذل .ناكمو نامز لكل ًاح اص ًاجّدوُمُ الاثم موقتو ءابيرغو ًابيجع دادزتو سد

 ارض مدآ ي نبا نإ" :اهنم «مگحلا ماقم موقت «لوسرلل ثيداحأب مدآ ي تبا يف همالك متخي ريثك

 مهريخ نماوذخف ءًالثم مدآ يبا مكل برض هللا نإ ؛ امهنم ريخلاب اوذخف WE ةمألا هذهل

 A لوأ ناك هّنأل ؛اهمد نم لفك وألا مدآ نبا ىلع ناک LUE سفن لکم ال ؛ مهرش اوعدو

 .”لتقلا نس

 :ضرألا ةأرملا 2

 ليباق اتابف ا ل ود م مدآ يتبال صّصّقلا تطعأ

 بحاص ليباق ناكف «كلذك ةاروتلا لاونم ىلع GES نْيتفلتخُم ,EE امهتطعأو . ليباهو

 للا ,Ras ۔ عرض بحاص Jala ناكو «عرز

 عرقوب الإ قالطنالا دم رذنت الو © ”تافاقّتلا نم ةفاقث اهنم اهنم ولخت ال يتلا ءءادعألا ةوخإلا

 نيب عارصلا ماق ةعاس «ءدبلا يف تلح ةاساملاف . خيراتلا قامعأ يف ةيراضلا روحا تاذ ةسأملا

ibiنارمّعلا ةماقإو عرّزلاو ثرحلا يف هتروص ىّلجتت يذلا رارقتسالا هرمي طمن «ةايحلا نم » 

 ليباقف .الكلا نع Bu ضرألا يف برتضلاو AS يعّرلا يف رولبتت يتلا sale طغو

 نإ يذلا «مئادلا عارصلا اذه زوُمر نم ازمر NÉS cg acte ليباهو ؛ عِرّرلا بحاص

 «ريثك نبا ؛"رظن هداتسإ يفو «بيرغ اذهو «تام ْنَم لّوأ مدآ ناکو à ليئارس] ينب نم D ناك LL ؛هبلصل

dg i yil44ص  . 

 41ص :2ج ءريسفتلا «ريثك نبا (1)

 .44 243 ص ص «2ج ءريسفتلا ءريثك نبا (2)
René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, p. 216. 
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 هيف تبلغ اهّنإف « ةّيوامس ةياعرو ةقفش ,Rat ءاهفطعب Jala? paalt) هيف تلمش
 هل نإ ىّتح ,ةّيناسنإلا au, LEA ىلع دهاش نارمُملاو «نارمُملا ساسأ af ؛َليباق

eiiنمّرشلا هب ف حو  VEءءامّدلا كفس هطلاخ اذإَّذلإ ًاخماش موقي ال وه ْذِإ «بناج  

 «ةّينوعرفلا رصم مارهأ كلذ ىلع دهشت ءاهديبع تدأوو ءاهئانبأب هليبس يف ةّيناسنإلا تّحضو

 صّصَقلا فطاعت دجيو .""'ةميدقلا سوليمور امور حورصو « ةينانويلا سومداك ةبيط لكايهو

 ىلوألا ةعيبطلا ىركذ ؛ لصألا ىلإ ناسنإلا نينح يف هريربت «ةوادبلا JÉ «ليباه عم

 روطتلا حير تفصع GÍ هدواعُي «ناسنإلا يف مئاد نينحلا اذهو . ةرطفلا ىلع ةايحلاو ءافصلاو

 دبع نب دمحم ةايح لّكمُتو . ةوادبلا ملاع ىلإ مهبتارم فالتخا ىلع alas «هتايح رهاظمب

 «ةوادبلا ميقل ًايماح هدهع ,fol يف ماق ÉS صّصَقلا هتدّلخف « LS See لاجمل اذه يف هلا

 دقو «ةجيدخل اهب ًارجاتم اهادحو à AE فراشم ىلع لبإلا ىعرو «دعس ينب دنع منغلا ىعرف

 رارقتسالا ىوق ًاعراصُم «ةلاسرلاب هعالطضاو EIL هدهع وأ يف ماق مث . Pope دتشا

 ةعاس الإ شْيَرُق ىلع رصتني مل هتوادب ىلع ًادَّمَحُم نكلو AU ÉE تناك يتلا ّينَدكاو

 اذه .ًارقتسم شرف نأش هنأش حبصأو « ةضهانُم EU اداضم انارمع ثعيو «ةئيدملا يف َرقتسا

 اهلادبتسا ناوأ نآ ةميدق ةلحرمل الاثم ناكف «منغلا ىعري لبجلا ىلع GBs «ليباهل متي ملرمألا

 . ليث ريخ ME ليباق ماق ءاهريغ ةلحرمب
 ناكو . اهلالغتساو ضرألا ةّيكلمل Est نْيَئروُص عرازملا ليباقو يعارلا ليباه ناك

 دقل .امهنيب فالخلل ًالصأ ضرألا صّصَقلا ركذت مل إو ءاهلجأ نم ًاعارص امهعارص

CDيطاسألا لعجت امًريثك  GAنارملا ناكو ,ةكوفسم ءامدو نيبارقو اياحض ةجيتن رهدزت وأ سس ةقيرعلا  
 يتلا Thèbes ةبيط ةنيدمو « نوريثك ديبع اهتيحض بهذ ةنعارفلا مارهأف : مّظنم فنع راطإ يف الإ ناموقي ال ةراضحلاو
 يذلا Laios سويال لداعلا اهكلمب تحض ةعاس Yj اهدجم ةورذ فرعت مل Cadros سومداك يفارخلا كلما اهاتب

 دجن ميدقلا دهعلا يفو 2860105 سيمر Romulus سوليمور لتق نأ دعب اهناينب عفترا امور ةنيدهو ٠ بيدوأ نبا هلتق

 هتنيدمو ليياق La نيب ةريثك ءاقتلا طاقن كانهو . Hénok كونيه WG «ةنيدم . ليياه ءاخأ لتق نأ دعب ۔ دّيش ليباق نأ

 :رظنا ءامور ةنيدمو سوليمور ةصقو
René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, pp. 221 - 222. 

 درو ام ىلإ ًدانتسا ءاهضعب بهذيو ؛ةعاضّرلا نم هيخأ عم دعس ينب يف منغلا ىعر ًادَّمَحُم نأ ىلع رابخألا قف (2)

 الإ يبن نمام : لوقي هللا لوسر ناكو [ . JÉ لهأل طيرارق ىلع  ًاضيأ ۔ Ée اھاعر' À ىلإ «يراخُبلا حيحص يف

 .303 ص ؛1ج ؛ 1م « ةيوبنلا ةريسلا ءماشه نبا ء"انأو : لاق !؟هللا لوسراي تنآو :ليق « «متغلا ىعر دقو
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 يتلا «نطبلا سفن نم ليباق تخأ «ةليمجلا ةاتفلا كلت يف La نوكي نأ af تراتخا

 DE يف موقت ةأرملا نإ !؟ضرألا نع ًازمر ةأرملا فلتخت أ ؛نكلو . اهجّوزتي نأ امهالك دارأ

 باصخإ «كلت يف ثرحلاك هذه يف ثرحلاو «ثرح كلتو هذهف «"”ضرألل ًازمر تافاقّثلا

 ىَّنح ضرألا ةروصب ةّصقلا يف اهتروص يقتلت اهيف نامصتخي اناك يتلا ةأرملا نإ . باجنإو

 يف ةحيرص ةّصقلا تناك دقو .دبألا ىلإ اهكلتما اهب زاف ْنّمو « مئاذلا ماصخلا اهيف . ماحتلالا

 «ضرألا ىلع ليباق تبّصن < «يضاملاو ةوادبلا زمر ؛ليباه ىلع ءاضقلا مت نإ امف ءاذه

 . ةيناسنإلا دوُلُخو يرشبلا سنجلا لصاوت يف لضفلا هل تلعجو

 هنع عفريالو ءاهيف سنجلا a بيغ ال «ضرأللًازمر ةّصقلا يف ةأرملا رابتعا نإ
cal؛يناعملا طابنتسا يف مهاسُي لب  ao NÉSيف  LU gaaliةدئاعتم لئاسم تاذ  

 بيرق ىنعم نع حطّسلا ىوتسم ىلع ربع دق يهف . ًانطابو ًارهاظ اهبيلقت ئراقلا عيطتسي «هجوألا
 يناعملا رّمستت اهءارو ًازوُمُر لايخم ا يف موقت ةديعب تاراشإ ىلإ اهراوغأ يف هزواجتت دقو «حضاو

 يطاعتل رظح  عقاولا يف وه ةرجّشلا نم برقلا رظح نأ ًاقباس انيأر املثمف . ةفلتخملاو ةديدعلا

 . ضرألا ىلإ هزواجتي « لمشأو معأ عارص هيطاعت لجأ نم عارصلا نأ انه ىرن « سنجلا

Oناك سنجلا /ةأرملا روُضح  USEةّصقلا  GAنع اهزّيمُي ام وهو  ةّيمالسإلا  
 لعج يف ةبغّرلا  ةيحان نم يّبليف «نْيمْزالُم نيضرغ مدخيل ءاج دقو  صّصقلا نم اهريغ
 ةصرُ  ةّصقلل ىرخأ ةيحان نم Aan « سآم نم عمتجملا بيصُي املك يف ًارشابم اببس ةأرملا

 ."ةقيقشلا" تخألا نم جاوّزلا رظح ءرظحلاب انّه سنجلا طبتري ذإ ؛ ىّنفلا ىوتسملا ىلع روطتلل
 pe ةّصق 5 ءرظحلا كلذ زواجت E يف الإ صّصّقلا يف ميقتسي ال رظحلا مادامو

 ei جاوز ىطاعتيو «رظحلا ليباق زواجتيف «هلاونم ىلع جسدت لب ءإدبملا اذه فلاخُت ال

 , Pot هدلاو كلذ يف اجب « ةيثيملا صصَقلا لاطبأ نم هريغك

 دقل .ديدج ملاعل سيساتلاب اهبف موقيف « ةّماه ةفيظوب صَصَقلا يف رظحلا زواجت علطضي
 ةئيطخ UT . هلا ةفالخ اهيف ىّلوتي «ضرألا ىلع ةايح سيسأت ىلإ ًاليبس مدآ ةئيطخ تناك

(1) Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 208 — 228, 281 - 309. 

 )2( ص ص هالعأ انلمع رظنا )116115(, (120) .
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 ىلع حولت ْذإو . ضرألا ىلع مدآ ةفالخ ىّلوتت هبلص oa Doo ةأشن ىلإ ًاليبس تناكف ؛ ليباق

 لاقتناب اضيأ رشي اهّنإف SN gs ءداسفلاو هيوشّتلا رهاظم  اهتأشن ee ةيرذلا هذه

eيضاقلا هللا  bhنوكي  ÉLنوكفسيو اهيف نودسُفُي « ضعبل اودع مهضعب ضرألا  
 دقو «كلذك اونوكي ال نأ ضرألا ناكل ىّنأو .زجنملا ةلاح ىلإ عورشملا ةلاح نم e ءامدلا

 نم هنخأو ليباق نيب ت يذلا «مارحلا جاوزلا اذهب Éa اهنع تربع ؛ةدساف ةلالس نم اوؤاج

 . قالخألاو عئارشلا ملاعل ًاقارتخا ناكو «نطبلا سفن

 :هيبأل ًافلخ نبالا باصتنا يف 3

 يف ةدراولا gel نم اهريغ نم زّيمتت  ريثك نبا نع ًالقن  هالعأ اهانتبثأ يتلا ةصقلا نإ

 مادتحا ةعاس نطولاو هّيَدلو نع مدآ بييختب اهدرفتب «ةاروتلا يف درو Ée كلذكو «هريسفت

  كلذب ًايبلم «'اهيلإ رظني ةّكم ىتأو ءامهنع باغ دقف ."لتقلاو D ميدقتو عارصلا
 Pts eab ءةكم يف اتيب يل نإ" : هل JEI ؛ هّير نع ةرداص ةوعد

fon Eروطت مامأ ازجاح موقت تناك ينلا ةّيوبألا ةطلّسلا  

 روُمأ ىلع ًامئاق «ضرألا يف ًايعرش Úy هرابتعاب : هناطلُسل رارمتسا مدآدوُجّوف .ثادحألا

 ةايح ًايعار هللا هعّرش ام زواجت هسفن هل لّوخُت نم BL « جاوزلا يف هللا عرش ًايماح « ةلئاعلا

  عاطتسا دقو LES CS اهلزن يتلا «ضرألا يف هتلاسر يه كلت : هلفك يف مُه نيذلا دارفألا

 نابرقلا ميدقت هيب نم بلط ةفيخ سجوأ ةعاسو ءًايهانو ًارمآ ناودُحلا دصي نأ هروضخح لضفب

 يفامهعضوو ءامهنيد امهل أ دق EN رمألا اذه هغيلبتب هّنأكو ءامهنيب لصفي ىح هللا ىلإ

 . ىهتناو Aa اهنمز Ol ودبي يتلا « هتلاسر نع يلاتلاب . ىّلختو « هتياعرو هللا ظفح

 هيفعتو Loue ih) دحأ هيف بهذيس دهشم نم هيمحتو ءًاجاعزإ da هيلع À ىَّتحو

 ىلإ هللا هاعدث يح ke ىلإ ةندعبأ اهّنإف رش نم ضرألا بيصّيس اميف هتّيلوؤسم لمحت نم

 كفس اهيف متيس يتلا ضرألا رداغُي وأ رفاسُي نأ نوذ ؛نكلو ؛لتقلا ةعاس آضيأ  ىرخألا gaal يف مدآ بيغي (1)

 مل يذلا  ليباه هيخأ نع ثحبلل ؛ لبجلا ىلإ  هيبأ نم رمأب  ليباق لقتني نيح يف «هرداغُي ال تببلا يف لظي لب a مدلا
SUهيخأب ءالتخالل ةصرف نم كلذب  ليباق نّككم مدآٌنأكو  . 

 .40 ص :2ج «ريسفتلا «ريثك نبا (2)
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cazaضرألا ملاع نع دعتباف  topiliليزن سمألاب ناك املثم ؛هتيب يف هللا ىلع ًاليزن لحيل  

 ىلإ ليبس ال يذلا ءاضفلاو صالخإلاو ءافصلا زمرو A ناكملا انه ةَّكمودبتو .هئامس

 ىفخي الو . سند JE نم هل ةيامح هيلإ هللا هعفري' يذلا A ةلالّس نم قاريس مدب هسيئدت

 - خيراقلا هجو ريغتس يتلا ؛ثادحألا هذه اهضرع لالخ نم اهلعج ةّصقلا هذه يف bG ىلع

 ىلوألا .اهيف نوعزانتي رشبلل ةدحاوو can اهرمأ 2 de هلل ةدحاو : ol ضرألا
à facسالا نيب عاشم اهرمأ ةعساش ةعقب ةيناثلاو « يثيم اهملاعب ةقطان ةّيمالسإلا ةموظنملا يف  . 

hناک رطخ نم  ىرخأ ةَّرم  مدآو جني  cgهيلع قّيضُي داك قزأم نم هسفنب زوفيو  
 اهيزنت مدآ هيزنتب يمالسإلا يبّرَعلا لايخملا مامتها ىدم JS نأ الإ عيطتسن ال انّنإف «قانخلا

 مثإ يف كراش وُه الو ءضرألا يف دسفأ وه الو ءءامّسلا يف أطخأ وُه الف 2 لعف نع اما

 PA GO « ضرألا يف نإ ؛ ماثآلا نم

 اهطسقب اهيف SLEE يتلا ةاسأملا مْسّرل ثادحألا عراستتو جلا ولخي مدآ بايغب

 ةعاس هلهأ ىلع ةّيصو نوكت OÙ مدآ بلطم تضفر- ًاعيمج  اهّنأل «لابجلاو ضرألاو ءامّسلا

 لاقو .تبأف «ضرألل لاقو «تبأف يدلو يظفحا :ءامّسلل مدآ لاق” :هتيب ىلإ هللا هاعد

 PÉS «ناسنإلا ريغ ةّيلوؤسملاب علطضيو ةنامألا لبقي يص نم دجي ملو ."تباف ءلابجلل
 امك كلهأ دجتو «عجرتو «بهذت «معن :لاقف" :ًاريخ هلهأب هاصوأف «ليباق ربكألا هنبا

 . ©ةاسأملا تناكف «بهذف "كرسي

 de SUN ضرع امل اهريغ ةّصق يف هلا هلعف ام عقلا هذه يف لعف po ظحالثو

 új Er ass اًهلَمحَو eu المح نأ LE Jidl ضزألاَو ٍتاَوَمّسلَ

 «ةنامألا ناسنإلا تلّمحف tA ةّصقلا لاونم ىلع .ct. Ua ةصقلاف .4 ًةلوُهَج

 ةّمث نم تدعتباو < ةيمالسإلا ةّيبَرَعلا ةموظنملا يف ةلوقملا هذه خيسرت يف اهبيصنب تمهاسو

 . ليخّدلا اهلصأ نع Jalas ليباق ةصقب

 ضرألا يفو Us « ةّيلوؤسملا وح تلمح pe af D «ءامّسلا يف la هلعج نآرقلا نأ مغر (1)
 ةعاس بيغي ليباهو ليباق ةّصق يفو « ثراحلا دبع اهنبا ةيمستل اهدحو ءاوحي ررغب ناطيشلا صّصقلا ضعب تلعج
  ءامدلا كفسو لتقلا الو CAN دهشي الف ؛ةعقاولا

 . 40ص :2ج ءريسفّتلا ؛ريثك نبا (2)

 .72/33بازحألا (3)
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 «نيرّسفملا قافّتاب كلذو « مدآ وه ىلوألا ةّصقلا يف لوهجلا مولظلا ناسنإلا اذه ناك اذإو
 لكُم ناكف ءةّصقلا هذه يف هدعب نم ةنامألاب علطضيو «كلذ يف ربكألا هنبا هعبتي نأ ةبارغ الف

 Le La نأ :هباجأف ؟نوكت ام :ةنامألا نع هّبر مدآ لأس دقل .كلانه مدآ لکمگ انه  ليباق

 نيب امرادقم الإ ناك امف .تلبق :لاق Ge تيصَع Do «كل ترفع Cal ناف ءاهيف

 علطضاو «ةنامألا لبق نإ ام ليباقو Pat باصأ i مويلا كلذ نم ليلا ىلإ رصعلا

  لّمَحلل US هيخأل ناكو « مثإلا فرتقا ىح ةياصولاب

 باغف ءًايعار وأ اظفاح وأ هل ًادنس موقي نأ ROUE ليباه نع ةّصقلا تعفر دقل

 ؛ةّيهلإلا ةياعّرلا زمر ؛ءامّسلا هب تليق الف «ةلعافلا ىوقلا É هلوح نم تّمضفناو « بألا

 ىعري ناك يتلا هبرد ةقيفر «لابجلا هب تلبق الو ءاهنم لّكشت يتلا dt ءضرألا هب تلبق الو

 «يبنلا بألا اذه  اضيأ  ؛نكلو «لابجلاو ضرألاو ءامّسلا ءًاعيمج es «همنغب اهيف

 نوكي نأ اولبقو «هنع اوُّلخت «ةّصصقلا اهتلهاجت يتلا ءاوح ّمألا كلتو «قلاخلا هلإلا كلذو
àْذِإ ؛يعولا ًدشأ رمألا اذهب ًايعاو ليباق ناك دقو .ربكألا هيخأ ةطلس تحت هوعضو دقو  

 ."يدلاو صو انأو ؛كلنم ربكأ نأ" : هيخأل لاقو «هناكم هسفن بّصن مدآ باغ نأ درج

lsوُه ناك امك "هله" يف قّرصتو «هناطلسب علطضا بألا ناكم هسفن نبالا بّصن  

 ةوخإلا راصو « هتجوز ةأرملا تراصف « ةوخإلاو ةأرملا هيبأ نع بيدوأ ثري ملأ ؛مهيف فرصتي

 ةمأوتلا تخألا تماق بيدوأ لوح نانوُيلا صمق اهتدّلخ يتلا مالا ةجوّرلا بايغ يف ؟ءءانبأ

 ىضق يذلا نبالا بايغ يفو . مارحلا جاوزلا ناكف » « ليباهو ليباق لوح parait يف اهناكم

 . هيخأ ىلع ىضقف ءهناكم خألا ماق «هيبأ ىلع

 :نايرقلا عيرشت يف 4

 ىلإ قيرطلا قش هّنأ يف لّممتي ءاديدج اضرغ صَصَقلا يف مدخي ليباه ليباق لتق نإ

 ليعامسإ هنبا ميدقتب مه يذلا «ميهاربإ لضفب دعب نم خسرتتس يتلا نيبارقلا ميدقت يلمع

 .اجنف « هّير رون ىأر نأ الول ًآنابرُق

 ۔501ص ء3ج «ريسفتلا ءريثك نبا (1)

 . 40ص :2ج ءريسن فلا ءريثك نیا (2)
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 «ليتقلا ليباه شبك تلعجف « ليعامسإو ليباه نيب ًافيرط ًاعمج yanak تعمج دقو
 .bij ليعامسإ اجن دقل ."”حيبذلا ليعامسإل ةيدق موقي « هنم هلّيقتف هلل هبرق يذلا شبكلا كلذ

 ناك .ًانابرُق مدق دقو «هتاذ ليباه لضفب  ًاضيأ LE ليعامسإ نكلو . ليباه شبك لضفب

 .ًاموتحم ناك توم نم هريغ وجني <u تومي نأ هيلع ًايوتكم

 ًايضار ًاعونق ناك . ةبئاش هبوشت ال يذلا ديهّشلاو «لاثملا نابرقلل ةروص ليباه ناك دقل

 «هدنعام ريخ برقف A بّرَقُي نأ ,À «لبقف «ليباق ةمأوت هتخأ جوزتي نأ A :اعيطم
Leنم تاعاسو هراهن اهيف يضقي «لايجلا يف همانغأ ىعري ناك هل اعدو «هنابرُق ىلع مدآ  

 كلذل LU ةروّص ناك دقف ؛ليباق .LA ناسنإ هل ضرعي وأ «ناسنإل ضرعي ْنأ نود هليل

Luناك .  Dهتمأوت هتخأ دحج ًادودل ًادوسح ناكو « نجلا ةدالو نم هسفن ربتعي  

 y ىلع ًالواطتم ناكو «هيبأ رمأب رمتأي ملو هللا عرش لبقي مل اًيصع ناكو «ملاسملا هيخأ ىلع

 . هدنع ام عنشأ لمت « لبنس نم ةمزح ريغ هل برقي ملف ءاحضاو ًالواطت

 يوق نيب اعارص عقاولا يف عارّصلا ناكو «هّلُك ارش ليباق ناكو »61,5 ليباه ناك

 انل حضلا بهذملا اذه انبهذ اذإو . نيودعلا نيوخألا نيَذه ao يف اتلكشت دقو «رشلاو ريخلا

 Ja ءاقب نأ كلذك  انل حضّناو ءضرألا هجو ىلع نم ريخلا بايغب ًالوق JE ليباه توم نأ
JRهيبأ نع اهثرو يتلا ضرألا نأ يف ًاداقتعا  EU. LUZ. La paeةعزن ىرعتت اذكه  

 ةايحلا يف ةبغار ءرارشألا ءالؤهب جمعت يتلا ءايندلا ةايحلا يف ةدهاز اهلعجت يتلا ةّيمؤاشتلا ةّصقلا

 La نأ ظحالت اذكهو . ايلا نم هبيصن مرح ناك نإ ىَّبح à A ليباه اهب عم يتلا ىرخألا
 SU aie يف نوخت «يمالسإلا OA lle يف اهخسرت رصانع نم هتوتحا ام مغر

 DUELH يف ىرت الف ءداهطضالا اهرّيسُي « ةيدوهي ةيركف ةموظنم نع yas à يفاقّثلا اهراطإ
 نع تّلختو «ةدوعوم ةنجب مهملح نع ترّبعف «ضرأ GE نم اودرُط دقو ءاهلهأل ًاعقوم

 .داهطضالاو شطبلا ىوق 0 نيذلا كئلوأ ؛ مهريغل ًابوتكم هتربتعا يذلا عقاولا

a)وم ةاشثلا برق يذلا نأ روهمجلا دنع روهشلا  «Jala؛ليياق وم ماعطلا برق يذلا نأو  Kid,ليياه نم  

 EM يف هنزخف LS ٠ هلا قف" PE وهو «حيبذلا هب يدف يذلا ASN هريغو سابع نبا لاق < . هتاش
Bantهيلع ميهاربإ هحبذ يذلا شبكلا وهو ءافيرخ  PÜهبرق نايرقلاب رمأ اًملق' ؛  àهنم هللا هلبقف «لجو رع » 

 41 240 ص ص ؛2ج ءريسفتلا ءريثك نبا «* :مالّسلا هيلع ميهاربإ نبا هب ىدف یّتح ER يف عتري لازامف
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 ماعلا لوبقلاو عامجإلاب مت دقو ءلالا نايرقلل ةروص ليباه لتق بلقني نأ يف ةبارغ الو

 ضرألاو ءامّسلا يّلخت يفو «ةاسأملا لوح ةعاس بألا بايغ يف نإ . ةعومجملا ىضرو

 ًاحضاو ًالوبق « ليباهل ةيدف ًاناويح هللا لازنإ مدع يفو «ةنامألاب ضوُهّتلا نع لابجلاو

 هنم لبق هللا ناك اذإف . هنم هليقف هلل ليباه af يذلا «شبكلا كلذ اهل de يتلا «ةّيلمعلاب
 هنم لبقف oli نم" ليباه ناك . هافطصاو «هريغ ىلع هلّضف هللا نأ ىلع كلذ لد دقف « هنابرُف
 . هراوج ىلإ هللا هليقف nil نم” ليباه ناكو « هنابرُق هللا

 مركأ «ضييأ نرقأ نيعأ ناك :ًالاشمو Les هللا ىلإ ليتقلا هبرق يذلا شبكلا ناك

 ىلع هلمحي ناكو à JL هرثؤُي ناك LE هّبحأ « هسفن هب ةبيط اهنسحأو ءاهنمسأو ؛همنغ
 هنول يف طقف ال ءلامكلل ةروُص ناك ee هيلإ بحأ لام هل نكي مل ىٌح « بح نم هرهظ

 قيرط نع «هب ءاقترالا يف كلذك . لب «هلصأ ءافصو هرّصنع ءاقن ىلع لادلا ضببألا

 هّنأكل ىّ Sie ًابوبحم CL ائسح ًاميرك ناكف . هلاصخو ناسنإلا ىوتسُم ىلإ à صیخشتلا

 ءرخآلل ًاليدب امهدحأ مايق ةّيناكمإب حمسي ًاَمْمَج ةّصقلا امهنيب تعمج دقو . هسفن ليباه
 RS هشبك بحي ليباه تلعجو EN يف الو «ليللا يف ال «ناقرتفي Y امهتلعجف

«Jetsليباه رمأ ملف .هرهظ ىلع هلمحيو  À AS Dهشبك نم ًاريخ آنابرق دجي مل  
 هلل PAS à Mail هبوبحمو هيبأ للدم هسفن ليباه ناك دقو . ًاناحتما هل كلذ ناكف «همّدقُي

 «مهخيرات ميدق يف نيبارقلا ًاريثك اوبَرق نيذلا ليئارسإ ينب نع هانثرو يذلا مدآٌن أكو «ًانابرق

 نم هيف خفنو ءهُيديب هاوس 3{ ؛ هفّرشو «همرك يذلا « هللا ليبس يف بوبحما هنباب ىَحض دق

  ضرألا يف هتفيلخ هلعجو «هبنذ هل رفغو «هحور

LÉاوُلح امل دوهيلا كلذكو نويناعنكلاو هيف نوُيقينيفلا ناك «يماس عمتجُم يف كّرحتت  

 دقو PIA ىلإ نيبارق لوألا مهءانبأ  ةّماعو ةّصاخ نومدقُي « مهب اوطلتخاو ؛نيطسلفب

 . 40ص :2ج ءريسفتلا «ريثك نبا(1)

 :رظنا (2)
James George Frazer, Le rameau d'or, t.2, pp. 118 - 127; La Bible (T.O.B.), Ancien testament, 

t.1, p. 841, note3 : ‘Même en Israël, il est arrivé qu'on sacrifie des enfants en les faisant brûler, 

selon un rite canaéen'. 
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 ةايح هيلع نوضرعي مهر ىلإ مهعّرضت يف ءايبنألا دجن ٌثيح ؛كلذ ءادصأ ةاروتلا توتحا

 م à "اوؤطخأ اذإ OL ليبس يف DEN ىلإ مهنومّدقُيو « مهئانبأ

 Te Po ًاضرف مهئانبأ ةايح هللا اوبهي نأ ًارمأ مهرمأتو لب ءرشبلا حصنت ةّيماّسلا دالبلا

 !؟ًانايرق Jadi هنبا هبهي Of « ليلخلا ميهاربإ «هدابع ريخ نم هسفن هللا بلطي

 ناك ْنَم اهيف مهاس «ةّيعامج ةّيلمع ناك ءنابرقلل ؛يلاتلايو «لتقلل سّسومْلا فلا نإ

 ناك .ٌرّشلا ءرد مدعو بايغلاب Oo «رشايلا لعفلاب D «ءامّسلا يف ناك ْنَمو «ضرألا يف

 اهل نكت ملو ءاهبنذ نع هب So ءاهسفن اهسفن نع ie pakl هب تداذ يذلا ءادفلا شبك ليباه

 ا لبانسلا كلت ريغ هل ًاليدب همّدقُت ءيش نم عرزلا بحاص ليباق We دقو -

 ٌمَدلاو «توملا ضرألا تلهجلو «خيراتلا هجو رّيغتل اهلبق ناك ولو «هلإلا اهب لبقي مل يتلا

Ci aّنأل ؛هيلإ ليبس ال رمألا اذه نكلو .امهنيب قرف ال ؛ءامّسلل ًاتخأ تتابلو  

 نيب مئادلا لصفلا اهيف مت ةروص يهو ءاهيلع حبصيس يتلا هتروص هقلَخ لبق نوكلل لعج هلا

 .ناسنإلاو هللا نيب allo» سدا نيب « ضرألاو ءامّسلا

 هيخأ عم هحماستو هاوقتو هلل همالسإو هسفن ةبيطو هدوع ءافص يف Ja» ناك دقو

 Paca af «همسقو ةباحصلا ضعب ةداهشب ؛ناك هنأ مغر  ””هلتقيل هدي هيلإ طسبي نأ هضفرو

 هدش تلواح يتلا ضرألا رداغيو ءاهب قحتلي نأ هيلع امازل ناكف ee روص نم ةروص

 عرزلاو ثرحلاب ناسنإلا اهّسم يتلا لبانسلا هذهل À ؛نكلو . هل ةيدف لبانسلا تمّدقف ءاهيلإ

 تسّدقت يذلا ليباه هيف سند ال يذلا i ليباه ناكم موقت نأ e a اهّسمف ءداصحلاو
 طقسأو «فشعلا فقو Ja هّنكلو «هلتق ىلع ًارداق ناك .ليباق مدب اخطلتت نأ اتضفرف «هادي

 ىّتح ؛ليباق ناكم ًانابرف هللا هب لبقف « ”هيخأ نيبو هنیب ًازجاح ماقف «شبكلا ىلع هرعاشم

 .31 »25-26 /20 «لابقزح ؛ميدقلا دهعلا :رظنا (1)

 .James George Frazer, Le rameau d’or, t. 2, p 135. : رظنا (2)

 .28 /5ةدئاملا cela AO نإ GS GC ىِدَي طاب ETC ES كذب لإ تطَسن نبل 3(9)
 ىلإ هدي طسيي نأ جّرحَتلا هعنم ؛نكلو NES» لوتقملا ناك نإ ؛ هلا ميأو :لاق pat نب هللا دبع نع[ . .](9

c'e40 ص :2ج ؛ريسفتلا ءريثك نبا . 

 :رظنا (5)
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 نم ةلحرم É يف همزالت ةوظح نم ليباهل ناك امل ديكأت كلذ يفو ء هلتق ةعبت 5 ليباه لّمحتي ال

 . هتايح لحارم

 LR Le هيومتلا لمعتستو «يناعملا هذه ىلع رّتستت ثيم oÙ اهنأش  ةّصقلا نإ

 هبجومب  صّلختت «حضاو قالزنا اهيف متي ؛كلذل «رومألا رهاظ وحن ئراقلا ةهجو ليوحت نم
 ًايلاعت هللا ىلاعتيو «ناميإلا ملاع يف ةّصقلا خّسسرتتو OLAN يف اهتّيلوؤسم نم ةعومجلا
 Cali حبصُيف «ةّيلوؤسملا  هدحو  ليباق لّمحتيو « هتئيشمو هتمكح يف نعطلا هعم ليحتسي

 رمأب رفاكلاو ءانعل ةعومجلا هنعلت يذلا هيلع بوضغملاو ءاهدقح لباو ةّصقلا هيف بصت يذلا

 نم Lai ليباق قتاع ىلع ةاقلملا ُةّيلوؤسملا هذه Rs .راّنلا ريغ هل ءازج ال يذلا هللا

É Lalis aisليباق نابرف لّبقتي مل هللا ناك اذإف .ةاواسُملاو لدعلا نأشب لؤاستلا نم » 

 ًاطيسب ناك OL Å نم ليباق هبّرق LOY لب «نّيوخألا نيب هتاواسم مدعل وأ هلدع مدعل سيلف

 e مامشلا نزال ةا ناتا و وا يتب انآ نكمي ال اهنا

 ةرادج نع هزمر ةريثك بوُعش دنع تناك دقو « هتاذ هلإلا يه تناك راّثلا كلت لعلو

René Girard, Des choses cachées depuis ta fondation du monde, pp. 219 - 225: La violence et le 

sacré, p. 14: "On ne peut tromper la violence que dans la mesure où on ne la prive pas de tout 

exutoire, où on lui fournit quelque chose à se mettre sous la dent. C'est là peut être ce que 

signifie, entre autres choses, l'histoire de Caïn et AbeT. 

GE (1)تلكأ راّتلا نأ اهضعب ىري نيح يف ؛نكلو ءًاران  نابرقلا ناوخألا برق امل  ثعب هللا نأ ىلع صّصقلا  
 OÙ لمتحاف ؛قنع اهنم اند امهقوف (QE تناك É :ءامّسلا ىلإ هتذخأ اهّنأ رخآلا اهضعب ىري لوبقملا نايرقلا

 ةنابرُق برق اذإ لجّرلا ناكو [ . . ] ليباق نابرُق تكرتو ؛ليباه نابرق (UČI تلک” ؛'ليباق نابرُك كرتو « ليباه

 . 41ص «2ج «ريسفتلا «ريثك نبا SÖ تبخ هللا هيضر نكي مل نو « هلكأتف ءآران هيلإ لسرأ « هللا هيضرف

JEU (2)يينآ :ةثالثلا اهتهلآ تلعج يتلا ةميدقلا ةيدنهلا ةنايدلا يف ريبك نأش  Agniاردناو  Indraايروسو  Surya 

 «ةقعاصلل ًازمر يناّقلاو  ةيداعلا راتلل ًازمر لوألا ماقف ؛امهنيب ءاضفو ءامسو ًاضرأ «نوكلا مكحت يتلا ثالفلا ناريتلا

 لاونملا ىلع سراف تجسن دقو . .Dictionnaire des symboles, t. 2, article : feu : رظنا «سمّشلل ًازمر ثلاّثلاو

 a لحلو ءاوهألاو للملا يف لصفلا مزح نبا :رظنا ؛ةّيسوجلا ماوق اهتلعجو ءاهتدبعو «راثلا تسّدقف «يدنهلا

 242 ص ص le ele: ee ؛يدوعسملا :رظنا ءاهتدابعل ةميظع توي الا تيظحو .87ص ء1ج

 gt اهفصوب ةحضاولا ةيؤرلا ةيئانثل ةروص  ًامئاد موقتو abs تافاقثلا يف ةعونتمو 59 راثللو . 246

 .Gaston Bachelard, La psychanalyse du feu. pp 19 - 20.:رظنا se S É ىلع يتأت اهفصوب كالهئاو
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 :ةّيقيرغإلا Le AM يف P rométhée سوُفيم ربل ًاريظن  ةّصقلا هذه يف  ليباق ودبيو
 لواطت هيلع امهالك لواطتف « ىلعألا ْبّرلا ىلإ ًاريقح LRA كلذ برق املثم اذه برق دقل
 ءامحش اهالط دقو ماظعلا الإ هحبذ يذلا رولا نم Zeus سور ىلإ سوُئيمورب ps مل .ًاريبك

 ,روقلا شركب سوُثيِموُرب هاطغ يذلا محلا كرتو ءاماعط اهراتخاو « سور اهتحئارل بذجناف
 هبنذ سوثيموربل سوز رفخي ملو .مهدوجو هب رمتساو ءاوعبش a ؛هنم اولكأف ءرشبلا هبزافف
 ىلع لسالّسلاب هلّبكف ءًاعينش ًاباقع has بقاعف « بطلا محللاب مهدرفت رشبلل الو ؛كاذ
 ىلإ دوعي ناك يذلا ؛'دلاخلا هدبك' . سمش gaib لك عم مهتلي يثيملا رسنلا لعجو «لبج مق

 لصف نأ دعب «راتلا مهمرحف ؛ًاريسع ًاباقع رشبلا بقاعو « سمش بوُرُع لك دنع هيلع ناك ام
 يتلا ةليمجلا ةفآلا اهب اذإف «مهّلك اروُكُذ اوناكو «ةأرملا مهنيب لسرأ مث «ءامّسلا نيبو مهنيب

 هجو ريغتف qd بصُت يذلا حفلاو « مهنيب ترقتسا يتلا ةعيتشلا ةيلبلاو ءآضرق مهيف ضرقت
 . ةرشابم هلإلا F نم ناك ْنأ دعب ءاهنم ًاديلو يرشبلا سنجلا حبصأو ءاهببسب ضرألا

 لصاوتلا نم اهسّكم LS ةّيرشبلا ىج : هدضو ءيّشلا  عقاولا يف سويمورب ناك دقل
 تناك نأ دعب ءمحللا لكأ اهمّلعو ,ةّيوامَسلا رانلا نم اهنكم امل ةّينَدلا يف اهجمدأو ءاباجنإ

 «ربكألا هلإلا اهيلع بضغأ دقف ءاهئالب ببس ًاضيأ - ناك هّنكلو P YI شئاشح نم تاتقت

 سوئيمورب بيست دقل .توقلا نع ثحبلاو باجنإلاو ةأرملا بحب اهباصأو ce نع اهدعبأف

 . توملا ىح «هب Ball لالحإو « ضرألا يف ناسنإلا ةايح خيسرت يف موؤشملا هنابرقب

 « ضرألا ىلع ناسنإلا ىطُخ زيكرت يف هلثم مهاس ؛ينانوُيلا اذهل ةروص ليباق ناك
 تلزنف « هللا بضغ كيرحت يف « موؤشملا هنابرقب . هلثم »01 a داجيإبو اهلالغتساب
 ليباق بيصن ناك دقو . هماقمب IESU نيبارقلا ميدقتب هللا ىلإ برقتي لظو «ناسنإلا ىلع ةنعللا
 نم لفك لوألا مدآ نبا ىلع ناك الإ ًاملظ سفن EE ال” نأ رمألا ىضتقاف «ًاريبك ةنعللا هذه نم

 اهتلعج ينلا ةأرملا كلت جوزتي نأ كلذك  رمألا ىضتقاو e EN نس ْنَم لأ هلال ؛اهمد

(1) Hésiode, Théogonie: la naissance des dieux, vers 585 - 595. p. 113. 
F 0يبشعلا ءاذغلا نع ناسنإلا هيف فزع «ديدج يندم رصع ةقالطنا «هولكأف ءرشبلل سوئيمورب همّدق يذلا محلا دعي )2( 5  

 .Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, p 269. : يف كلذ رهاظم رظنا . هداتعا يذلا
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 يتلا ةأرملا ةريظن هتيب يف تناكف ÉL Yy o el نسحأ نم“ ؛"ةئيضو' صصقلا

 . قلا لصأ اهيفو « عازتلا اهيف «مهنيب SAN نوكتل رشبلا ىلإ سوز اهلسرأ

 claire سيلبإ مايق يف 5

 ةّيشحولاو ةعاشبلاو مول ةروص ىوتسا ىّتح « ليباق يف ٌرشلا بناج aies دقو
 ءًامشه ةرخّصلاب هسأر مشهي وأ c'e لتقت امك aey les هاخأ لتقي ماقف « ةّيومدلاو

 ءاهءامسأو ؛ءايشألا همّلع يذلا «سيلبإ هبحاص ىلإ كلذ يف ًالثتمُم ءًاخدش اهب هخدشي وأ

 PE لتقلا قرط ىلإ هدشرأو

 يذلا لتقلا مت فيك ركذي مل ْذِإ OTAN اهكرت يتلا ةوجفلا نم ةّصقلا سيلبإ لخدي اذكه

 تبأ ةصقلا ناف رش لتقلا نأ ىلإ ًارظنو . هريغ اتوم تفرع نأ الو « ضرألا هتفرع D قبسي مل

 سيلبإ ناك هلإلا باغّْذِإو .هاوس ءيش JE همّلع هّنأ مغر «هدبعل ag «هيلع هللا as نأ

 لعج (ليباه-) هلتقي نأ دارأ امل : همّلَعُي ملام ناسنإلا As « هماقم موقيل ؛ هتداعك ًازهاج

 ءاهلتق ىّتح ءاهسأر هب برضف ءرجح ىلع اهسأر عضوو ؛ةّياد سيلبإ ذخأف ae يولي
 PES لثم هيخأب لعفف ءرظني مدآ نباو

 ةنعّللا هتباصأف «هاوبأ هرمأل عاصنا دق لبق نم ناكو «ناطيّشلا رمأل ليباق عاصنا دقل

 يرديال ضرألا يف برضو ءههجو ىلع ماه «ءاقشلاو درشل ليباق فرع : امهتباصأ املثم

 « ةئس ةئام هقتاع ىلع هلمحي JE] لب ] E aile ىلع بارج يف هاخأ Jan لظ . لعفي ام
Y Eaنع ريبعت غلبأ فصولا اذه يفل نإ ."ضرألا ىلإ هعضيو «هلمحي « هب عنصي ام يردي  

 .تقولا لوط كاذ هلمح لمحي نأ نانويلا فيزيس لثم هيلع CS يذلا «ناسنإلا اذه ءاقش

 هللا ثعبف' :نيّدلا موي ىلإ لاحلا كلت ىلع لظل هدبع لمشتل تداع يتلا هللا ةياعر ال ولو

 43ص ge .ريسفتلا ۾ «ريثك نبا (1)

 ةهفا شاب ميلعتلا ةّبلمع اهيف تّ «ىرخأ ةّصق هسفن ناكملا يف ريثك نبا دروأ امك . 43ص lg «ريسفّتلا ؛ريثك نبا (2)
 ءاجف ؛هلتقي فيك يردي الو ؛هماظعو ,auf زمغي لعجو «هل عجطضاف « هلتقيل هسآرب ذخأ ̂ :لییاقو سيلبإ نيب راوحلاو

 «هيلع اهاقلأف ءاهذخأف «هسأر ىلع اهحرطاف «ةرخصلا هذه LAS :لاق .معن ن : لاق ؟هلتقت نأ ديرت أ : لاقف ءسيليإ

 al خدشف
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LEهيلع ىثح مث هل رفحف «هبحاص امهدحأ لتقف ءالتتقاف « نّيَوخأ » DÉBهلثم لعف » 

 ملاعلا ىلإ يمتنت نفّدلا مسارم OA ىلإ ًادانتسا ةّصقلا لعجت اذكهو Past نفدو

à dtثوعبم نع ناسنإلا اهمّلعت  edسيلبإ نع لتقلا مّلعت دق ناك نأ دعب  . 

 ةقيرطلا نالمعتسي سيلبإو هللا تلعج ْذِإ ؛ًابيجع ًاعمج نْيَميلعَتلا نيب ةصقلا تعمج دقو

 سيلبإ هل صّخش :همامأ ةّيلمعلا صيخشتب D EU يف ميلعتلا متف «ناسنإلا بيردتل اهسفن

 ريخلا نيب ةمسق ةّصقلا يف ميلعتلا نإ .نفذلا هللا هثعب يذلا «بارغلا هل صّخشو «لتقلا

«lsىلإ ًارظن .نالُك شيف «نيعل ناطيش يناثلا ىلع موقيو ءرّيخ هلإ لوألا ىلع موقي  

 . ةداوه الب ضرألا يف ناسنإلا ناعزانتت نْيوق  مئادلا امهروُضُح

 يتلا صّصَقْلا يف حبصأ ًادحاو OTAN يف ناك يذلا بارُفلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 نآرقلا بارع ناك نيح يفف . ثادحألا ترّيغت ددعلا ريغت Sa . نينا نْيبارغ ريسفتلا اهاوتحا

 lol ريسفتلا UE ناك « 4 هيخأ ةَءْوَس فراوُي فيك يمل ضألا ىف تح ي

 . "هيلع ىثح مث هل رفحف «هبحاص امهدحأ لتقف ءالتتقا

 هتلعجف OLAN يف هل نكت مل ةّيلوؤسم «هللا ثوعبم ؛بارُعلاّصّصَّقلا تلمح دقل

 لبق نم اهصّخش ناك يتلا « لتقلا ةّيلمع  ديدج نم  صّخشُي «سيلبإ ناك امك ًامام التاق

 يبَرَع يفاقث ثوروم عم لماعتن نحنو كلذ يف ةبارغ الو .ناسنإلا هنع اهمّلعتو «سيلبإ

 يف لوسّرلا هرشح ؛هلثم ًاقساف «سيلبإ روّص نم ةروّص ًامود هيف ot AN ناك يمالسإ
Ginas 

 ةرمز الفواسق  .

 . 44ص elg هريسفتلا «ريثك نبا (1)

 .31 /5ةدئاملا (2)
 .44ص Pg ءريسفتلا ؛ريثك نبا (3)

 هيلا M هللا لوسر لاق :تلاق اهّنأ [ . . ] ةشئاع نع (1066 /994-418 /384) يقهيبلاو ةجام نبا ننس 9° (4)

 ءامهنع ىلاعت هللا يضر رمَع نب هللا دبع نع هحيحص يف يراخُبلا ىور' ؛”قساف بارخلاو ,ةقساف ةرافلاو ؛ةقساف
 روقعلا بلكلاو ةِّيلاو ةرأفلاو ةأدحلاو LA «حانج ٌنهلتاق ىلع سيل باودلا نم سمخ : لاق - لك يبتلا نأ

 .98 ص y «ىَرْبُكلا ناويحلا ةايح «يريمدلا e ”صاصتخا الو ءاهيف دحأل كلم ال سمخلا قساوفلا هذهو ء[. ] ٠
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 نيريظن سيلبإو بارغلا ناكف «سيلبإ ريظن ةّيحلا تناكو « ةّيحلا ريظن بارُلا ناك
 يف اهلتقي À يتلا سانجألا نم سنج نابرغلا" :لئاقلا لاق ىح «ءيش يف نافلتخي ال نيهيبش

JHقساوفلا نم « « مارحلاو » EUيذلا داسفلا نم هاطاعتي ال «سيليإ مسا نم مسالا كلذ اهل  

 «ءيشلا نع جورا قسفلا لصأو ءهاذأ ٌدتشا ءيش لكل  ًاضيأ كلذ قتشاو ؛ «سيلبإ نأش وه

 Pal نع جورُحلا عرشلا يفو

 ثبخأ نم ًارئاط هنم لعجت oi AU ةمتاق ةروُص ًالإراثآلا ميدق يف رظانلا دجي الو

 ىلعو M باحصأو صوُصُتلا ىلع لاد بارغلاو . es ريطتلل زمر بارُعلاف .روُيطلا
 مؤاشتلاو D نع ريبعتو ءانزلا دلول لاثم A. PSS ةنايخلاو مارحلا لاملاو قسفلا

 ةروص يف ES سيلبإ .هّلُك اداسف ناك بارلا نأ ىلإ ًارظنو . "داکنألاو pas رابخألاب

Ép- bيفاقّثلا ثوروملا يف اهتروص تنرتقا يتلا ةأرملل ًازمر ماق ام ًاريثك  seتزاوف  

OLANءاسّنلا يف ةحلاّصلا ةأرملا تتايو « ةنايخلاو قسفلا يف  ILSيف مصعألا  

 , ©ردان ليلق وه املثم ءدوجولا ةردان «نابرغلا

 AL انقفار يذلا i ميدقلا ثولاّقلا كلذ ةرضح يف  ديدج نم انلعجي مّدقت ام نإ

 نع رعت الو «هب الإ صّصَقلا كرحتت دت ال يذلا ثولاّنلا هّلإ . ناطيشو ةأرماو لجر : ةيادبلا

 ليبس الو ؛"بيرغلاو بيجعلا" كرحم هَّنِإ . هيف الإ AU لايخملا دجي الو « هلالخ نم الإ اهراكفأ

 اهّلحم لحتو «تايصخش بيت دق .دبع JS لايخ ْصَصَقلا هيف ذحشت ملاع يف هفقو ىلإ

 .22ص 2ج « ىّربكلا ناويحلا ةايح «يريمشلا (1)
 .برغ ةدام «بّرحلا ناسل ءروظنم نبا (2)

 . 167ص :مالحألا ريسفت يف مالكلا بختنم « نيريس نب دمحم )3(
 . 115ص 627 « مانلا ريبعت يف مانألا ريطعت « يسلبانلا ينغلا دبع (4)

Jus )5(يفو ؛ةمامأ يبأ ثيدح نم يناربطلا هاور «بارغ ةئام يف مصعألا بارقلا لثمك ةحل اصلا ةأرملا لثم : 45  

 دمحأ مامإلا ىورو - ءاضيب هاجر ىدحإ يذلا : لاق ؟مصعألا بارغلا امو ؛هللا لوسراي : ليق : ةبيش يبأ ةياور

 هللا لوسر عمانك : لاق- هنع ىلاعت هللا يضر صاعلا نب ورمَع نع هكردتسم يف (1014 /933-405 /329) مكاحلاو
 نم El لخديال: ل للا لوسر لاقف ٠ نيلجرلاو JAN رمحأ مصعأ بارع اهيف ة ةريثك نايرغب اذإف «نارهظلا رع
 ةايح ءيريمتلا A ىلا AN يف ومو « حيحص هداتسإو «نايرغلا هذه يف بارلا اذه لدم الإ ءاسنلا

 .92ص «2ج EU ناويحلا
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 تخألاو ليباق ةرضح يف انسفنأ دجنل سيلبإو ءاوحو مدآن م لقتننو «ىرخأ تاّيصخش

 ءناطيشلا سيلبإو ةأرملا ءاوحو لجّرلا مدآ ءلّوألا ثولاقلا فيط كلو cat 2 ةمأوُتلا

 . انتهجو اَنْهَجَو of ءاندنع رضاح ءاترداغُي ال

 عيوطت لواحُتو yi ةّصقلا هب بلاط ؛"بيرغلاو بيجعلا' Åk alle يف dns اإ

 ةبارغ هتلمأ  ًارايتخا ًالثم_ بارلا رايتخا لعجت نأ يف دّدرتت ال اهارن كلذل «هل اهرصانع

 ليباه هاخأ لعق LS ليباق ىلإ ثعب  ىلاعتهللاَّنأ يف ةمكح او" : ليباق هانأ يذلا «لعفلا

«UEنكي ملْذإ ؛ًادج ًابرغتسم ناك لتقلا نأ «شحولا نم الو «ريطلا نم هريغ هل ثعبي ملو  
 ًاريسفت ءيش لكل دجت نأ ةّصقلا لواحُت اذكه ."©'”بارُخلا ثعب بسانف «كلذ لبق ًادوهعم

 ًائيش ليباق ىتأ دقو «بيرغلا ءيشلل زمر «همسا هيلع لدي امك «ثوعبملا بارلا اذهف ءاببسو
 ds «ىلثلا هتروص حبصأو à لتقلاب بارُعلا طبتراو «ناتروصلا تمحتلاف «ًالتق ناك «ًابيرغ

 . موش هتيؤرو «توم هقيعن «دادح او داوّسلا زمر يقب ءاذه انموي ىلإ لاحلا كلت ىلع

 :ماظتلا ىلإ ةدوعلا وأ راَّشلا فَقَو تالواحُم 2

 Job عاونأ نم وهللا تالآ ليباق دالوأ ذخّتاو :اولاق“

 انزلاو رمخلا برُشو وهللا يف اوكمهناو «ريبانطلاو ريمازملاو

 ."نافوطلاب هللا مهقرغأ LÉ «شحاوفلاو ناثوألاو É ةدابعو

 .41 ص ؛ سلاجملا سئارع ؛ يبلعتلا

 ترّمع يتلا ىلوألا ةّيرشبلا ةعومجلا روُمُأ هيلإ تلآ اع يبلحقلل لوقلا اذه رعي

 ؛ناطيشلا اعلا ءاوح هتجوزو مدآ ضرألا ليزن نأ انلمع نم ىضم اميف  انيأر دقو .ضرألا

 «ءامذلا اوكفسو ءداسفلا مهباصأ هءانبأ نأ انيأر مت «همساب هايّمَس {S ؛امهنبا هل ابهوو

 يقب نم ةّيرذ نأ صّصّقلا يورت مث LAS مهل بصتنا يذلا «ناطيتشلا اوعبتاو ءاولتاقتو

 ءيهالملاو تاذلملا يف تسمغناو Lo À نع تفزع « ليباق هنيا EA يهو «هدعب مهنم

 ناك لإ ةرمخ D الو «هيف ناك الإ رامزم وأ لبط رحتي الف : ناطيشلا لمع نم يه يتلا

 .95ص «2ج SN ناويحلا ةايح «يريمدلا (1)
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 هسفن el Si ناثوأ LE AE Ye ناك الإ انز ىطاعُتي الو ءاهيف ًارضاح

 . “الإ اهيلع

 «ِهّبر نع ضرألا ليزن وهو امامت ىّلخت ناسنإلا نأ ثالّقلا تالاحلا هذه انل نيبو

 نامحرلا دابع اهيف ريسي ء ضرألا هذه يف مكاحلا حبصأ يذلا ءناطيشلا ناضحأ يف طقسو

 bp ءاودبع هودبعي ْنَأَرَمَأْنإَو ds وهلب َرَمَأْنِإو ءاولتق JE SA إف . ءاش امفيك

 هنبا الو AEA يف ةرشابم ةلاسّرلا ىّقلت يذلا Et مدآ هعم عفن الف ءاورذن ثلا هل اورذني

 ah نم هيلع لزنو ءرمألاب هدعب نم هل ىصوأ يذلا ثيش هنبا الو بطلا ليباه

 هشرذو ليباق يف دجو يذلا ناطيلشلل كلذ لك يف ةبلغلا تناك دقل . ”نوسمخ
 ووو

 .اروهمجو اعترم

 «ةّنجلا ىلإ ةدوعلاب ناسنإلا E الو «ةيناسنإلا هيلإ تلآ يذلا LE عضولا اذه مامأو

 ناسنإلا الشي يذلا فراجلا NC نم َدّبال ناك ؛مئادلا هسجاه  ةيادبلا نم تلم يتلا

 فو الإ متي نأ نكمُي ال E اذه فْقَو نو . ءامّسلا ىلإ نينحلا نم هعنميو ءضرألا ىلإ دش

 نم صذختلاو هللا ناطلسل عوضا ىلإ اهتدوع يأ ؛ ماظتلا ىلإ روُمألا ةدوعو ءداسفلا
 . ناطيشلا ناطلس

 :ىلوألا ةلواحملا سيردإ 1

B) » ىلإ ”ثعب يبن لوأ صّصقلا سيردإ ناك PLUS؛ كلذ عمو  Vaىظحي  

 ةّصقب ءايبنألا نم هريغ صخ امك هّصخي ملو «نيكرم الإ هركذي مل نآرقلاف . ةقومرم ةناكمب

asig ')1(فزاعملا يهو نيطايتشلا ولتت تناك يتلا تاوهتشلا  dsركذ نع دصي ءيش  Òءريسفتلا «ريثك نبا  
dgبهآلا جورم «يدوعسملا « 'هيخأ لتاق نياق دلو اهثدحأ يهالملا نم ًاريثك نإ" ؛128 ص » lg cle50ص . 

 «تاعاّسسلا كلت تادابع همّلعو ؛راهّتلاو ليللا تاعاس همّلعو :ثيش هنبا ىلإ دهع ba palpa الو '(2)

OÙ hs autel,5 هللا لوسر نع هئيدح يف ٌرذوبأ لاق [ . . ] كلذ دعب  àعبرأو ةفيحص ةئام لزنأ هللا  
 . 109 ص i lg ؛ 1م UENS ةيادبلا ؛ريثك نبا « ةفيحص نيسمخ ثيش ىلع فحص

 يف ءاج امك ءةَوبْلا لمح bha مدآف « يلعف يبن لّوأ  ثيشو مدآ دعب ةرشابم ءاج يذلا سيردإ دعت نأ نكمُي (3)
 ةعومجم ىلإ ةلاسرب Je مل هّنإف ء [ 76ص i 1ج ءريسفتلا «ريثك نبا ] Ds هللا همّأك ءالوسرو يبت ناك" :ثيدحلا
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 هعفرو 4 ايي ie » هريتعا OLANO مغرو . "امال الإ هلوانتي مل ريسفتلاو « ةليوط

pاگ  CEيذلا نيل الو ءاهپ فلك يتلا ةلاسرلا الو ءهب ماق يذلا لمعلا ني مل هإ  

 ناك كلل ٠ بسحو تاماركلا JS نم هوبا لعجيو ءريغ سبل lag alu اع ca دا

 عفرأ يّنإ هيلإ ىحوأ هللا نإ" :ربخلا اذه ريغ مالا رابخألا نم هلوُي ملو ءًارصتخُم هنأشب ريسفتلا
 لاقف « ةكئالملا نم هل ليلخ هاتأف ءًالمع دادزي نأ ب «مدآ ينب عيمج لمع لثم موي JS كل

 هلمحف ءًالمع دادزأ ىَّتح ينرُخؤيلف «توملا كلم ASS ءاذكو S ىحوأ هللا نإ : هل

 ynia توملا كلم مهاّقلت ةعبارلا ءامّسلا يف ناك ملف « ءامّسلا ىلإ هب دعص ىَّتح هّيَحانج نيب

 «يرهظ ىلع اذ وه :لاقف ؟سيردإ نيأو :لاقف «سيردإ هيف همّلك يذلا يف توملا ELG مّلكف

 ٌتلعجف ةعبارلا ءامّسلا يف سيردإ حور ضبقا يل ليقو تثعب «بجعلا : تولا كلم لاق

 PA هحور ضبقف ؟ضرألا يف وهو ةعبارلا ءامّسسلا يف هحوُر ضبقأ فيك : لوقأ

 «ساّنلا ةايحب هل à ةقالع ال ؛ةداعلل قراخ ملاع يف ةّصقلا خّسري رخل ا اذه D ظحالث

 ةلوكملا هرصانع لدتذإ «كلذك ۔ًالعف وهو . “بيرغ ًابيجع ًارثأ“ هرابتعا ىلإ ريثك نبا عراسُيف

 هيف عفتري « يثيم ءاضف يف كرحتي سيردإف ."بيرغلاو بيجعلا" ملاعلا ىلإ حضاولا هئامتنا ىلع

 فالتخاب عضوملا فلتخي ذإ ؛ ةّنجلا CE وأ ؛ةسداّسلا وأ «ةعبارلا ءامّسلا يف ٌرقتسي ىَّبح

 تلزنو «مدآ هيبأ نم ةّيصو ىقلت هنوك دنع فقت dE ؛ثيش T ءاهيلإ Ja ةيرشب ةعومجم كانه نكت ملو ءام
 . فحص هيلع

 .42ص « سلاجملا سئارع à «يبلعتلا « ME ىلإ هعقر مث s ليياق دلو ىلإ ا ٠ ] سيردإ ناک (1)

 ٌليِسُمْسِإَو و 457 56/19مسّميرم EE ER بک

est he 2 rangés NSآ  l86. 85 /21ءايبنألا €2 تريجِبّصلا 7 3  

 -ًابيرقت وهو «(بسحو à 85( 175ص ؛2ج ؛(ةحفص فصن = =( 124123ص ص Ig «ريسفتلا هريثك نبا (3)

 رثكأ يبلعقلا الو يدوعسملا هلوُي ملو ؛352-353ص ص .8م ءنآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج « يربّطلا هرگد ام سفن

 .43 42ص ص «سلاجلا سئارع « يبلعقلا ؛50ص ء1ج le «بهلا جورم ؛ يدوعسملا : كلذ نم

 كولا رفس ؛5/10 لوألا ليئومص رْفس :ًالثم رظنا ؛ميدقلا دهعلا يف وبلا موهفم نم اني اذهو )4(
«JM35 /20 . 

 .123ص «3ج ءريسفتلا ءريثك نبا (5)

 . 123 ص «3ج «ريسفتلا ءريثك نبا (6)



 ؛ ضرألا ملاع نع ًاديعب ÉH وأ ءءامسسلا 55 « كاذ هرقتسم يف توم مت . تاياورلا  Wهم <

ANRنم ليلخ وأ ؛هللا عمألإ هل باطخ الو ءرشبلاب سيردإل ةقالع الق  
 .توملا كلم وأ ‹ةكئالملا

Éisهلصأ ىلإ ناسنإلا نينحل ةّيلج ةروص ءامّسسلا ىلإ ضرألا نم سيردإب عافترالا  

 ليباقو ءاّوحو مدآ دنع «بئاغلاك وأ ءًابئاغ صَصَقلا هتدارأ يذلا نينحلا كلذ «يوامّسلا

 ملاع يف اهسمطي نأ سيلبإ عاطتسا يتلا «نينحلا ةموظنم ىلإ ًاعوُجر لمي سيردإ نإ . امهنبا
 «هل ضراعُم ال يذلا «ناطلُس at ةّصقلا دوعت نينحلا اذه ةدوعيو . ةقباسلا صّصَقلا

 نم ًاديزم هبلط بلقناو ء ضو هللا رمأ هيف DE «عافترالاب يظح يذلا هسفن سيردإف .دارالو

 ثحبلا ناسنإلا ةلواحُم فقو ىلع لاثملا ىرجم هتوم ىرجو « هيف هللا رمأ ذيفنتب ًاليجعت رمعلا

seكلذ ليبس يف لمعتسا سيردإ نأ مغرو . توملا نم تالفإلا ىلإ يعّسلاو  TE 

s iaaنم ٌرفو «توملا كلم ىدل هتدئافل لُخدتلا هنم بلطو « ةكئالملا دحأب ناعتساف « ةيوتلُم  

 بحاص ىلع CE مل كلذ DU «توملا هيف متي يذلا ءاضفلا نم كلذب ري KS ضرألا
 É ءءامّسلا a ومو هتاكرح ًادصار ؛هل ًابيقر ناك يذلا ؛نوكلا يف ناطلسلا

 ءامّسلا يف همامأ هدجو . Pa LE يتلا ةردقلا نم هتاذ وه بجع يذلا «توملا كلم هلابقتسال

 can طئاحلا ضرع ًابراض ؛ًاعضاخ ًاعئاط يلعلا رمألا هيف ذقن . هحور ضبقف « ةعبارلا

 . كلكاو ناسنإلا نيب ةوهلا عستتف

 «هبحاص بلطل باجتسا دقل . سيردإ ليلخ e كلا لعف يف  ًاضيأ هللا ةئيشم ىّلجتتو

 AU ىلإ ميرو «ًالوط هرمع دادزي ثيح ىلإ هيريسي هنأ نظي وهو «ءامّسلا ىلإ هلمحو
 اهرمأ ملعي ال يتلا ةّيهلإلا ةردّقلا أدبم pe «هفتح ىلإ سيردإب ريسي «ًاريسم ناك هّنكلو

 ثعُب يذلا يبتلا اذه نأ ىلع ىرخأ ةيحان نم  ةّصقلا ESAs . حضاف اًهَهْنُك حضفي وأ ملاع

 نع ثحبلا fai لب ءًائيش كلذ ليبس يف لعفي ملو ءاهحالصإ ةّمهمب علطضي مل ليباق ةيرذل

 ساّبع نبا نع يفوعلا لاقو" ؛"ةعبارلا ءامّسلا : لاق 4 ÉE CÉ ةنغفزو زن دهاجم نع «روصنم نع «نايفس لاق (1)
 يف هريغو يرصبلا نّسحلا لاقو" ؛"محازم نب JEAN لاق اذكهو ءاهب تامف «ةسداّسلا ءامّسسلا ىلإ عقر :لاق [ [

 . 124ص 43 «ريسفتلا «ريثك نبا CÉH :لاق UE CR A5 ) هلوق

 ءامّسلا يف هحوُر ضيقأ فيك لوقأ تلعجف «ةعبارلا ءامّسلا يف سيردإ حور ضبقا يل ليقو تشعُب بجعل" )2(

 .123 ص ؛3ج ءريسفتلا ءريثك نبا ؛*ضرألا يف وهو ةعبارلا
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 OI ةّيئانألاب هلمع af كلذل .ًارمُع دادزيف «بيرقلا توملا نم هيج
 ءداسفلا زواجت يف ةلواحُلا هذه لشف نابو «ضرألا ىلع اهنآلع ىلع روُمألا هت حض

 . ماظتلا ىلإ نوكلاب عوجرلاو

 هراهظإ ىلإ صّصقلا تعس «ةلاسر نودب ًايبنو ةفيظو نوب ًاقْلَخ سيردإ ودبي ال ىَّنحو

 VU طاخو SDS نم F هتلعجف «عرولا ble a يقرا رهظم يف

 JAY: ENAS يق ألا لمعب موقي ال ناكف LL حم م ةقالع هل تطبرو

 لشف مغر تايف ؛"”ملقلاب طخ ْنَم لّوأ  كلذك  هتلعجو . “هلا ناحبس : لاق الإ ةربإ

 مدآز كر املثمف . ةراضحلا ٌرهاظم .هللا همّلع ام لضفب  ةّيرشبلا ميلعت يف مهاس ْنَم ريخ  هتّمهم

 ءاهليصاحم نم ةدافإلاو , اهلالغتسا ىلإ قيرطلا Gs ءاهتعارزو codés ؛ضرألا ةمدخ

 . “ةبانكلا ضرألا هب تقرعو « ةطايخلا ةفرح سيردإ زكر

 :ريهطُتلا حو - 2

 هّلحم لحیو LD سيرد 5 سمطي PERLE « سيردإي ÉB ام اذا « حوت دعي

 دنع ًاركذ هل دجت ال داكت ىٌح «قالطإلا ىلع Ps ءايبنألا لّوأ وه  حبصُيل ؛ريسفتلا يف

est 
 ونيو pe يسراف وهو ءهوحنو بولا ردا" و «كاحو طاخ ردو . 50 ص « 1ج «بهذلا جورم «يدوعسملا (1)
 .زرد ةّدام ءبّرعلا ناسل «روظنم نبا EU نوطايخلا زرد
 .123-124ص ص ج٠ «ريسفتلا ءريثك نبا (2)

 طخ نم لوا سيردإ : :42ص «سلاجملا سئارع «يبلعتلاو ؛111ص «1ج ء1م «ةياهتلاو ةيادبلا ءريثك نبا (3)
 مش « ليياق دلو ىلإ هللا هثعب ؛باسحلاو موُجُنلا ملع يف رظن ْنَم لوأو « طيخملا سبلو «بايقلا طاخ ْنَم do «ملقلاب
 AN ىلإ هعفر
 وهو) هربتعا يذلا à ميدقلا دهعلا يف هلوح ءاج ام سيردإ صوصُخب  ارياس ريسفّتلاو ON نأ ىلإ ةراشإلا ردجت )4(
 ۔ سيرد لّككش دقو .24/5 :نيوكتتلا رفس à ميدقلا دهعلا LI ىلإ عقر ؛نكلو ءاتمي مل (هيف Hénoch خونخأ

 :كلذ يف رظنا «دوقفم ا دجلا عاجرتسال هتدوع يف ليئارسإ ونب دقتعا ؛ نيرظتنملا نم ًارظننم  نيعوفرملا نم هريغ لثم
 نيخّرؤملا ىدل «سيردإ عقر دلو دقو .29-31ص ص «ىراصتلا ىلع S يف يمالسإلا ركفلا «يفرشلا ديجلا دبع

aريثك نبا كلذ يف لوقيف » «سعرهل ةروص ًانايحأ مهدنع تابف ءءامّسلا نيبو هنيب امئاد اطير «نيملسملا : 
Jaء1م ءةياهتلاو ةيادبلا ءريثك نبا ء"ةسمارهلا سمره (سيردإ-  Agوُو ؛خونخأ [ . ٠ ]ماقو' ؛ 111ص  

 es“ بتلا ورم «يدوعسلا «"دراطع سمره ىنعمو «سمره هلآ معزت ةئباّصلاو ؛مالّسلا هيلع سيردإ بلا

 نيب Ja هلوسر سور هراتخا يذلا «ينانويلا هلإلل ةروص هنم لعجي سمرهو سيردإ نيب طبرلا اذهو .50 pe ءاج
 . يلفسلا ميحجلا ملاعو يوللا بلوألا ملاع
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 نم ةديدع روس تنادزا دقو . ^ رضرألا ىلإ ثعُب لوسر di ناك هنوكب ًانرتقم الإ ريثك نبأ
EA OLANنيعبرأو ثالث همسا  peنم ءازجأ تور  clesيتلا  chaكلذ ىلإ ةفاضإلاب  

 OS نبا ريسفت نم ةفلتخُم نطاوم يف عساو ءاضفب تيظحو PUIS ةروسب -

 دابعلل برضُ ًالثم  ناكمو نامز LE يف . تحبصأ اهنوك نم اهتّيمهأ حو ةّصق دمتستو
 ص تخت يتلا بيهرّتلا تايآ نم ةيآ كلذب  تناكف «ديدشلا هشطبو ءراقكلا نمهللا ماقتنا ىلع
 « لماش باقع وهو «ىرخألا ةايحلا ناسنإلا عون لبق ضرألا يف باقعلا ةيناكمإ نع ريبعتلاب
 دهع ىلإ مدآ لوزن نم aal dt دهعلا لاوط سند نم اهباصأ ام ضرألا ريهطت هتفيظو

céداسفلا يّشفت فاقيإل ؛ساّنلا ةايح يف ةرشابم هللا لخدت باقعلا اذه بجوتسا دقو  
 داسفلا فقول طئاسو لسرلاو ءايينألا دمتعت يتلا قّرُطلا مهعم عفنت ملذإ ؛ عساولا هراشتاو
 ءدهعلاب ضوهنلا يف ناسنإلا لشف ىلع iho ةروُص حصفأ حو ليو .قحلا ةملكلا رْشَنو
 Lo Sgen Cf ) مهيف ثبل هلأ مغرف .رمأ نم هب فّلُك Le مايقلا نم هتلاقتسا ىلعو

DTAءائيش مهرمأ نم ريغ نأ عطتسي مل 5 هللا ىلإ مهوعدي  DLهتغبص دق هباطخ  
 نقيأو «نالذخلا احوُت ىرتعاف «ًاطرمُم ًالوُط نمّزلا هب لاط ْذِإ ؛ كاهنإلا هباصأو «ةباترلا
 «ءالؤه نع فيعض if يأ ؛ ”(ُرِصَتنَف ٌبوُنْعَم أ م هير اعدف «هتلاسرب همايق ةلاحتساب
 سيل هلأ ناسنإلا نيب دقو «هنيدل هسفنب هللا رصتناف 1° ta تنأ رصتناف , مهتمواقم نعو

 A 72ص ص ig ؛329ص Ig ؛423ص «213 ص :2ج ؛339 ص ag «ريسفتلا «ريثك نبا )1(
 236 132 ء25 /11دوه ؛71 /10 سوب ؛70 /9ةبوتلا ؛69 «59 /7فارعألا ؛163 /4ءاسنلا 133 /3نارمع لآ(2)
 ؛42/22جسحلا 476 /21ءايبنألا ؛58 /19م برم ؛!7 :3/17ءارسإلا ؛9 /14ميهاربإ ؛89 148 »46 45 2
 ؛7/33بازحألا ؛14/29توبكنعلا ؛116 6 105 /26ءارعشلا ؛37 /25نافرفلا ؛23 /23نوسضأوملا
 ؛46 /51تايراذلا ؛12 /50ق ؛13 /42ىروشلا ؛31 ء5 /40رفاغ ؛12 /38 ص ؛79 «75 /37تافانملا
 يه اهب صح يتلا ةروسلاو .26 2141 PASS ؛ 10 /66ميرحتلا ؛26 /57ديدحلا ؛9 /54رمقلا +52 /53مجنلا
 . ةيآ 28 اهتايآددعو 71 حو
 ,430423 1407 253 ‹ 213-214 ‹ 147ص ص «2ج ؛556 554 1339 ص ص ء1ج ءريسفتلا «ريثك نبا (3)

13g 5؛452 _ 451 1393. 392 1330. 329 »307 ,237 236 1220 1181 »124 433 ‹25 24ص ص  
 .428.424 1393 315-316 »266.265 »261.260 4238 4224 111 472 31ص ؛4ج
 .14/29توبكنعلا )4(
 .10 /54رمقلا )5(

 .265ص :4ج «ريسفتلا «ريثك نبا (6)
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Stةّيلوؤسملا هذه لّمحتل  ds.يف ةّصقلا تخسر ضرألا يف ٌرشلا نم صتقتل هللا دي تّدتما  

 . ةرشابم ةفصب اهيف قلاخلا لُخدت لظ يف الإ ةايحلا هيف ميقتست ال يذلا“ ”ميدقلا يثيملا نمّزلا

 ملاع يف رصانعلا هيف كّرحتت يذلا « ميدقلا يثيملا نمّزلا ىلع لاثم ريخ موقت حو ةصق نإ

 «نيسمخ الإ ةنس فلأ ناسنإلا yawa «لوقعملا نمزلا دوُدُح هيف يفتنت :"بيرغلاو بيجحلا نم

 es ءًامكاح اهيف سيلبإ موقيف « ءامّسلا نع اهب دعتييٌرشلا نم ملاع يف ضرألا حبستو

 «لضفأ ةايحل ديدج داليمبو ؛«لشافلا هوشملا لوألا قلا ىلع مالا ءاضقلاب ًاناذيإ نافوطلا

 كلفلا بقاريو «كلفلا عنصي ًاحوُت بقاري cd نيعاب كلذ لَك . موقأ ناسنإو «حلصأ نارمُعو

 Ps ًايراج

 بسانألا َءاضفلا OAG E hi مسر امك «راطإلا ةّصقلا هذه يف nl دجو دقو

 ةّيصّصَق ةدحو تتاب ىّمح «"بيرغلاو بيجعلا' يف E اهب Ji ةليمجلا رصانعلا ريوطتل

 «هنكسي يلاثم ملاع نع لصاونلا هثحب يف ناسنإلا ايديجارت نع Gle ًاريبعت ربع « ةلماكتم

 .ًامئاد اكس هنكسي يذلا هلإلا ملاع نم هيف برتقيو « هتداعس هيف دجي

 :لصألا ءادلاو داسفلا ضرألا 1

 مهيف ماق مهل أو موق نيب مئاد لباقت لالخ نم ETA حو Les يف عارصلا ىّلجتي
 باطخ نم الإ لزعأ ًاديحو ًاصخش ضراعت ةبطاق ةيرشبلا ةعومجلا تناك .هللا نيد ىلإ وعدي

3 17 
 .ناثوألا ةدابع خّسرُي يذلا ةعومجملا باطخل ًاضيقن lt باطخ ا اذه عضو دقو . سأ

 ةّيبصعلا زمر Shall باطخلا دري -ol هتيسدق مغر  عيطتسي ال سّدقُملا باطخلا اذه نأ رهظيو

 اوکو © E الإ دوو لاَ هدي نم اواو gs م إبر حوُن لاق p :داسفلاو
001 

 َقوُعَيَو كروُغَي لَو é G 16 َنْرَذَت اَلَو eg 655 ال ihis = اًرابك ايكَم

 ) )1نمّلا  EUعقاولا نمّزلا يف ثادحألا طقست هيلعو «ءيش لك هيلإ دوعي يذلا ءلّوألا تايادبلا نمز وه ميدقلا :
“Par la répétition de l'acte cosmogonique, le temps concret, dans lequel s'effectue la construction, 

est projeté dans le temps mythique, in illo tempore où la fondation du monde a eu lieu", Mircea 

Eliade, Le mythe de l'éternel retour, pp. 33 - 34. 

 .27/23نونمإملا kir LOT عض نأ AT > ؛37 /11دوه pé LS عضو ) (2)
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eEلّصؤملا مهباطخ لوح مهفافتلاو ةديدعلا مهتهلآ ءارو ًاعيمج مهقوُقُو نأكو  

pasidمهرْكَمو  BTSهباطخب اعم  حوُي عطتسي مل «ةَوُق مهنم لعج  adiيذلا  

 . اهمواقي -ol مهباطخ ًاليدب هدارأ

gikaققو متي ”يديجارت بالقتا ىلإ عارصلا اذه  y Bيف ىلوألا «نْيتفلتخُم  
 ةلاح ىلإ بولغملا ةلاح نم لقتناف «ةداعّسلا ىلإ ءاقّشلا نم بالقنالا هيف مت يذلا حو هانا

 ةلاح نم ؛ءاقّشلا ىلإ ةداعسلا نم بالقنالا مهيف مت نيذلا ءحوُت موق هاجّنا يف AS , بلاغلا

 يذلا «لصافلا A فيّسلا رود بالقتالا اذه يف نافوطلا بعليو . بولغملا ةلاح ىلإ بلاغلا

 . ةعومجملا ىلع مرا ًءاضقلا ماظُتلاٌضرف اهيف مزالُي يتلا e ai فنُعلا ةموظنم يف كرحتي

 ةّيورملا صّصَقلا هيلع هتفضأ «ديدج رّصنع ريثك نبا ريسفت يف هلخديس عارصلا اذه

 ىلإ اهتبيكرت انديعُت يتلا ؛ةياكحلا يف اماه ًارود بعليل ؛ سيلبإ ةّيصخش هيف تجمدأ ةعاس
 هريسفت دنع  ريثك نبا يوري . هلامعأ هجوُيو «ناسنإلا مّلعُيف «ناطيشلا همكحي يضرأ ملاع

 لاجر ءامسأ" ءامسألا هذه نأ à رسو قوعُيو ثوخيو عاوسو دو  موقلا ةهلآب ةقّلعتملا ةيآلا

 ىلإ اوبصنا نأ مهموق ىلإ ناطيّشلا ىحوأ اوكله اًملف «مالّسلا هيلع حو موق نم نيحلاص
 انو OAE ملو ءاولعفف :مهئامسأب اهوُمَسو ءاباصنأ اهيف نوسلجي اوناك يتلا مهسلاجم

Sipiمهل لاقف «سيلبإ مهيلإ بد“ : LS}مهبو «مهنودبعي اوناك  DÉS 

 ”*'مهودبعف ءرطملا

-23. ANAO 

 نم لطبلا كلذب dés « «سيلاطوطسرأ لوقي امك ei ىلإ لعفلا "a ايديجارتلا يف لوحتلا ينعي يو )2(
 يتلا ثادحإ يف حتا ةفيظو لّثمتتو .ةرورضلا وأ لامتحالل ًاعبت BE ىلإ ء ءاقشلا نم وأ «ءاقشلا ىلإ ةداعسلا

 .30-31ص ص «رعشلا نف «سيلاطوطسرأ : يف كلذ رظنا J'ai يف
O23/71جوُت . 

 سابع نسب هللا دبع لاق" Lee ؛213 ص ؛2ج يف اهلئامُت ىرخأ ةّصق دجنو 427ص ide à ريسفتلا ءريثك نبا (4)

 ءدجاسم مهيلع مهموق ىنبف ءاوتام نيحلاص اموق نأ مانصالا تدب ام لّوأ ناكو : ريسفتلا ءاملع نم دحاو ريغو
af eueءمهب اوهّبشتيف « « مهتدابعو مهلاح اوركذتيل ؛  LAلاط  LIكلت ىلع ًاداسجأ اولعج  

sasadمانصالا كلت اودبع نمزلا ىدام ملف » gsءامساب  ct Calaًارسنو قوعيو ثوغيو اعاوسو ادو » 

 . "هل كيرش ال «هدحو « هللا ةدابعب مهرمأف Dy ٠ هلوسر۔ Eily دمحلا هلو « ىلاعتو هناحبس- هللا ثعب رمألا مقافت اًملف

 . 427ص «4ج ءريسفتلا ءريثك نبا (5)
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 يف انفقوُتو ؛نوكلا يف هل يساسألا كّرحملاو DA لصأ ىلإ ةصقلا انديعُت اذكهو

 ٌدلامركذب كلذو ءاهب Va ميقتسي ال يتلا LEA ةروّصلا رهاظم ىلع تقولا سفن

 اهللع ركذب الإ ءايشألا لوانتي ال ee ءانب تاذ ةياكحلا حبصُت ىَّبح «رصانعلا نم باطو

 . اهيف موقي لاكشإ لكل ريسفت لالحإبو ءاهبابسأو

 هتف نيل « هتريخحو «هب تسرع دقو « سيلبإ لمعل  ليصفتو ةد لب Éa ضرعتو
 اهيف أدبي :لحارم ىلع مدت يتلا هتسايسو هتكتحو هءاكذو ؛ةعومجملا ةايح يف لُخدتلا يف

Je itضرم موثرج هلاکو ءاهّلُك ةعومجما يف داسفلا يشفي ىح «هريغ  

 :ًاعيمج مهبيصي ًانوعاط حبصُي <i «درفلا ىلإ درفلا نم لقتني «لاضع

 لب «ضرأ يف هربق لوح اوفكتعا تام ملف «هموق يف احم ناكو «ًاملسُم ًالجر اورگد مل
 مكعزج ىرأ il :لاق مث «ناسنإ ةروص يف هشت هيلع مهعزج سيلبإ ىأر ae اوعزجو
 مهل وصف «معت :اولاق ؟هنوركذتف «مکیدان يف هلثم مكل رٌوصُأ نأ مكل لهف :لجّرلا اذه ىلع

 له :لاق 60,55 نم مهبام ىأر ÉB «هنوركذي اولعجو «مهیدان يف هوعضوو «[ . . ] هلثم
 ؛معن :اولاق ؟هنوركذتف ءهتيب يف هل نوكيف ءهلثم VEE مكنم لجر GE لزنم يف لعجأ نأ مكل
 ؛مهؤانبأ كردأف [ . . ]هب هنوركذي اولعجف ءاولبقأف ءهلثم YEE تيب لهأ لكل لّثمف [ .. ]

 مهدالوأ دالوأ هذخّنا ىٌح eli مهركذ رمأ سردو ءاولسانتو «هب نوعنصي ام نوري اولعجف
 . "او هومس يذلا منّصلا 655 هللا نود نم دبع ْنَم لّوأ ناكف « هللا نود نم هنودبعي اهلإ

 الو cage أشنو «ريخلا ىلع دلو ءركبلا ةعيبطلل ةروص صّصَقلا هذه يف ناسنإلا ودبيو

 «مالسإلا ىلع اوناك دقو ep Hall مهل ًافارتعا مهارّكذ يبحُي فكع هموق نم نوحلاصلا تام

 قوعُيو ثوغَيو ًاعاوسو ادو نأ ناسنإلا ىسنأ نمّرلا لوط ّنكلو . ”هبلصل مدآ ءانبأ اوناكو

 427ص «4ج ءريسفتلا ءريثك نبا(1)

 - 1105 /499) ركاسع نبا ظفاحلا یورو” :هبلصل مدآ ءانبأ  لصألا يف  اوناك ةهلآلا ءالؤه نأ ىلإ صّصَقلا بهذت )2(
 نع al نع «لتاقمو ربيوج ينربخأ :لاق رشب نب قاحسإ قيرط نم مالسلا هيلع ثيش ةمجرت يف ( ۱16 1

 مهنم شاع ْنَم ناكف «ةيراج نورشعو ًامالغ نورشع ءًادلو نوعبرأ  مالّسلا هيلع مدآل دلو : لاق نأ سابع نبا
Jalaدو ناكو ءدوو ثراحلا امس يذلا نامحّرلا دبعو حلاصو ليباقو  JEثيش هل » JEهتوخإ ناكو « هللا ةبه هل  

 ثوفغيو Vo هودب هدنعو مالسلا هيلع مدآ یکتشا" :ىرخأ ةياور يفو "رسن قوعيو ثوغيو عاوس هل دلو ؛هودّوس دق
 .427ص ؛4ج ءريسفتلا ءريثك نبا « "هب مهّربأو «مهربكأ دو ناكو [ . . ]رسنو عاوسو قوعيو
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 ناطيشلا هلضأ دقو ءرخآ سنج نم مه اظ al مهبّصنف ءريغ ال مدآ ءانبأ اوناك ًارسّنو

 سنأف «هلثم ناسنإ ةروص SUR سيلبإ هءاج دقل . فيزلا لوق قّدصف «ةفرعملا هل فّرحو

 ًارود سيلبإ اهل صّمقت دقو ILH هيلع تلطنا دقل LIS هيلع هبّصن ًاخيش ناك الو هب
 نم تادوبعم اهنيصنتب ُهَرَمَأو «مَّلعتف « LEN ةعنص همّلع . ”سيبلتلا ىلع هتردقب ثدحي

 اذهل ًاَمْقَو نوكلا ىلع باقعلا طاس رمألا مقافت الو «ُبّرلا بضغ راثأف ءبّصنف « هللا نود

 . سيلبإ يف Édi ةداضملا gi كلت هكرحُت يذلا داما نيدلا

 :قاجتنا ىلإ ليبس قحلا ميلعتلا-2

 ريوصتلاب سيلبإ هجّورُي ناك يذلا EL ميلعتلا هداس يذلا دسافلا عضولا اذه مامأ

SAميلعتلا ماق «تيقملا مارحلا بصتلاو  GHهذه هلّثمُت «هل البام  caةاجْنلا زمر  

 « ةنيفسلا هذه مايق ىلع هسفنب هللا رهسيسو . ةديدجلا ةراضحلا داليمب ناذيإلاو Sly ماودلاو

 SU eh ) :ًالئاق كلذب هلا هرمأ دقو ءاهرييست تاّينقتو اهعنص G حوت هنم مّلعتيف

eLهعنصت ام كل انميلعتو ءاّنم ىأرمب“  ريثك نبا بسح يأ ؛ 4 اتبخوَو ”". 

 «هعطقو ءبشخلا زرغ :اهريفاذحب هتلصو يتلا تاميلعتلا É «هبرمأ اب ضهنو لثتماف

 اهلوُط لعجو « جاّسلا بشخ نم اهعنصو plate يف اهرجنو ءةنس ةئام يف هسبيأو

 ريثك نبا دنع هانيأر Le ًاريثك فلتخي ةهلآلا ءالؤه لوح (819 /204- 737 /120) يبلكلا نبا /يبلكلا هركذي ام (1)

 ةنايد نع تّدترا نأ دعب بّرَعلا هتدبع ام ىلإ مهداعأف ؛ يبلكلا مآ « مدآ ءانبأ نم مهلعج ريثك نبا نإ . (قباسلا شماهلا-)

 اهومسو ؛ساّنلا نم مهريغو ليعامسإ دلو نم) مانصألا LS نَم لوأ ناكو" :لوقي « ليعامسإ هنباو ميهاربإ

 نم طاهرب مهل ناكف .ًاعاوس اوذخُنا : ESS نب JA (ليعامس| نيد اوقراف نيح اهركذ نم مهبف يقب ام ىلع اهئامسأب

 تذخّناو .لدنجلا ةمودب ادو بلگ تذخّناو ٠ [ . . ]ناي ,pee . ةنيدملا ضارعأ نم ضرع do « عيني ضرأ

belناوي تذخّناو . [ توي شرج  GEاهل لاقي مهل ةيرقب ناكف  Olhيلي امم نيتليل ىلع ءاعنص نم  
 He ص T مالصألا تاك «يبلكلا . ENUA ضراب هودبعف «آ ريمح تلخّتاو . L . ]گم

 نوسنأيف ءرشبلا ىلإ ىقأ اذإ سيلبإ اهذخُنا ام اريثك يتلا رومصلا ىدحإ خيش ناك اذإ ةّصاخ اسنإلا ةروص لم ( 2)

 نبا "قحلا ةروص يف لطابلا راهظإ" وم يذلا سييلتلل هروُص عجن يهو «هحئاصنب نوذخأيو «هنورّدقُيو ءهيلإ

 .50 «43ص ص «سيلبإ سيبلت «يزوجلا
-37 /1 Laga (3) 

 .426ص 12e «ريسفتلا ؛ريثك نبا (4)
 يف اهرجنو ءةنس ةئام يف كلذ ناكف etara «هعطقيو « «بشخل ا زرغي نأ ىلاعت هللا هرمأ à I ضعي لاق“ )5(

 .426 ص gt «ريسفتلا «ريثك نبا «"ملعأ هللاو « ةنس نيعيرأ ليقو ؛ ىرخأ ةنس ةثام
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 اهضرع لعجو oi es cos فلأ وأ «ةئامّتس وأ « عارذ ةئامثالث ليقو ءاعارذ نينامث

 ءراقلاب اهرهاظو اهنطاب ىلطو ء ةئامّتس ىح وأ «ةئامئالث وأ ؛ عارذ ةئام ليقو ءًاعارذ نيسمخ

 “لعفي نأ هيلإ بلط امك امامت كلذ لعف Gata روزأ جوج اهل لعجو

 نم رئافلا ءاملا ةعراصم ىلع اهتردُ f ءاهعنص ماكحإ eh  ةنيفسلا هذه تعاطتسا دقو

 اولبق نيذلا ليلقلا رفتلا كعلوأ ةاجن «ةاجتلا ىلإ ًالييس نوكت نأ ءامّسلا نم رمهنلاو 55

 املثم ءةنيفسلا اومرح دقف ؛نورخآلا اّمأ .ةديدع Gy هموق plal حو هددرب ناك يذلا باطخلاب

 ًاراهنو ًاليل هللا ىلإ مهوعدي مهرهظأ نيب' gai JE دقل .نافوطلا مهباصأف .باطخلا اوضفر اوناك

 يفاولاقو «ديدشلا عانتمالاو ظيلغلا RU ىلع اومّمص ةوعذلا مهيلع ,SUR «ًارهجو ًارسو

 مهيلع اعد كلذ دنعف «كّتمجرتل [ . . ]كنيد ىلإ ناّيإ كتوعد نع هتنت مل نشل [ . . ] :رخآلا

 يذلا باطخ ايو هب اولبق نيذلا كئلؤأ يجي ْنأ TR ناك LÉ Pa هللا اهل باجتسا ةوعد

 هب اوصلختف «نينمؤملل قح يذلا ءازجلا تتايو «مهنع تداذف «هتنيفس مهيلع نمتثا هددرب ناك

 . قوف ىلإ مت «قوف ىلإ ءالا مهلمحي ءاهنع اوعفتراف «ضرألا ىلإ مهّدشت تناك رازوأ نم
 ناك يذلا a باطخلا ةرتف نيب لصافلا حلا هموق ىلع حوت ةوعد Rs دقو

 ًادهاش موقتل لايخملا اهيلإ جاتحي حبصأ يتلا ناهربلاو ةزج ١ ةرتفو نايبلاو ةملكلا هحالس

 - ىقبت يتلاو «هموق مامأ ًانورُف اهعفري حوت ناك يتلا تايآلا تمداقت نأ دعب « هللا دوُجُو ىلع

 . POLSI اهداتعا ةّيعيبط رهاظم ءارو ةف دوجو ىلع «بسحو ًالامتحا ةّلاد  رمألا ةياهن

 ,ًاعارذ نينامث اهلوط لعجي bly ءجاّسلا بشخ نم اهعنصي نأ هرمأ هللا نإ ةاروتلا نع قاحسإ نب دمحم ركذو *(1)

 ناك ةدانق لاقو «ءاملا قشي ثي روزا ًاوجؤج اهل لعجي bly «راقلاب اهرهاظو اهتطاب يلط bly alely نيسمخ اهضرعو

 سابع نبا عم هنعو «ةئامثالث اهضرعو « عارف ةثامثس اهلوط ge ؛ نيسمخ ضرع يف عارذ ةثامثالث اهلوط
 ناكو مهلك اولاق ٠ «ملعأ لاو « عرذ ثام اهضرعو EL الأ اهلوط ليقو is ضرع يف عارذ كامو فلأ اهو

 «سنإلل ىطسولاو A ىلفّسلاف «عرذآ ةرشع ةقبط لك «تاقبط ثالث «ًاعارذ نيثالث ءامّسلا ىف اهعافترا

LÈIقبطُم ؛ قوق نم ءاطغ اهلو ءاهضرع يف اهباب ناكو ءروُيّطلل  c'eريثك نبا » à426ص 2 «ريسفتلا . 

 329-330 ص ص 3ج ؛ ريسفتتلا ءريثك نبا (2)
 ا راها حا

 bga ga ہلا چو اَراوطأ E ذقوإ .. ]اوچ EX JE رْكُل

S aو ن تاب  EEجار عك فز 15 ف © كنت زال  
Ji ánچ اصاب ضرألا کل  SR LS20.10 /71حو «4 جاف  Li].ىلع هددرُب حوت ناك  

 .ahale مهيلإ ةبستلاب تحبصاق ءاهوداتعا le نوكي نأ ودعي LL نورا كلت لالخ مهعماسم

 ,ce Ut «ةداعلل ةقراخلا ثادحألا لالخ نم Y لايخملا اهكردي ال يتلا « ةيهلإلا ةردقلا ىلع ًادهاش موقت ال
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 ناسنإلا Lans « ةّيح ةعصان اهزربُتو «تايآلا كلت عم دهعلا ددجت ةنيفسلا تماق دقل

 رظني وهو ناوألا تاف دقو «مدّنلا رفاكلا باتنيو Ole» نمؤملا دادزيف te ًاكاردإ اهكاردإ نم

 ءرويظلاو تاناويخلا نم اجاوزأو € ليف SAS نما Us p نم[ نمو ali ضعبو احول

 . موتحلا توملاو كالهلا نع نودعتبي

 بيجعلا" يف قارغإلاو ةنيزلا ريغ اهل مه ال يتلا ةّصقلا لّخدتت ؛تاّدلاب ةظحّللا هذه يف

 ! بكار نم هل ايو ASh ةنيفسلا ديزتل «"بيرغلاو

 قّلعتف «رامحلا تاناويحلا نم لخدأ نم رخآو ؛ةّرَدلا روُيَطلا نم لخدأ ْنَم لّوأ ناك“

 «كلام :حوُت هل لوقي لعجف «هينذب Ge وهو سيلبإ هلقثيف «ضهني OÙ ديري لعجو «هبنذب سيلبإ

ROMلاقف ءردقي الو ضهنيف » «لخدا «  Ds » NUEسيلبإ ناك  à Élusيف الخدف  SPRL 

 !ةليحلل اي

 ةحضاو ةرابعب روبعلا ةقرو هحنم دقو «هسفن حوُت لضفب قرغلا نم سيلبإ اجن اذكه

 تجن يتلا ىلوألا ةعومجملا كلت اه :ًاديدج ىحنم aill وحنت سيليإ ةاجن عمو .اهيلع رابغ ال

 اهبكرمو Cod اهباطخ انبسحو «ٌماَّنلاريخلاو ةعاطلاو ناميإلل ةروص اهائبسحو قرغلا نم

 هيلع ءاضقلا لجأ نم نافوطلا ماق يذلا ٌرشلا روُدُج ةلماح صصَقلا يف بلقنت ءاضيأ ًاسّدقُم

 LAS ؛نافوطلا هللا لسرأف ءرمألا مقافتف «مانصألا تدبعف «ضرألا سيلبإ سندي ملأ
 !؟نيكلاهلا عم ًاكلاه نوكي ْنأ رظتنن Ey سيلبإ اجن اذاملف SLA ناك É ًالسغ ووو

 !صَقلا وه كلذ

 SA عقاولا ملاع نم ةياكحلا جرخُي هب ءًامزالُم ايف ًارصنع سيلبإ نم af لعج دقل

 صّصَقلا تءاش امك بّلقتي «ًانطابو ًارهاظ «ةلعاف ةَوُق سيلبإ نال ؛بيجعلا لايخملا ملاع ىلإ

 نمو die َقَبَس نم الإ كلها ges Je ني ايف ليخآ انف زول 565 اترا ءا اَذِإ يح ۾ ()
 : سابع نبا نمف“ :تاياورلا هنأشي تفلتخا دقف ؛نيجاتلا ددع ÓI 440 /11دوه :4ٌليِلَق TA َنَماَءآَمَو نماء

 ES ناك امّلإ ليقو «ةرشع اوناك ليقو ءاسفن نيعبسو SAS رابحألا بعك نعو « مهؤاسن مهنم ًاسفن نينامث اوناك
 .427ص ele «ريسفتلا «ريثك نبا epl ةأرماو ةثالّقلا ءالؤه ءاسن عبرألا هنئانكو ثفايو ماحو ماس ةئالّثلا هونيو

 427 426 ص ص 2٠ج ءريسفتلا هريثك نبا )2(
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dlنأ هل تءاش امك رّكدتيو «بّلقتي  e Koتءاش امك ناسنإلا يف هلعف لعفيو  lasلعفي » 

 اهلطب  اهرّيسُي يذلا ناميإلا حورو ًايشامت JS وأ « ads يثيملا اهلطب صّصَقلا يف حبصيف

 هتفيظو مُكحب هيلع بوتكم سيلبإف . هنع ءانغتسالا عيطتست ال يذلا ءداضلا يبلّسلا يثيملا

D. EANميدقلا ءدبلا نمز يف توملا نم اجت املثم «رظنيو «توم ا نم وجني  ÚSيف هللا ىصع  

 اجن دقل . لبق يذ نم رثكأ ةدّدهُم  مويلا ga هتناكم نكلو Oina- موي ىلإ رظنأف «ءامسلا

 ىلع بالقناب ًاناذيإ ريغت ام ًائيش ,be «رامح ليذب العم اجن هّنكلو ءاجن ؛معن «سيلبإ
 .اهلاعفأ ىوتسُم ىلعو « ةّيصخّشلا ةبيكرت ىوتسُم

 :ديدجلا Gig نافوطلا 3

 يفألإ ميقتسي ال ءاهتارورض نم ةرورضو G صّصَق يف ًاراق ًارصنع نافوطلا ودبي

 ىلع ىرخأ ةعومجم SX ءاهداسف ناب ةعومجم كاله : ثعبلاو كالهلا laha ؛ ةّيئانث لظ

 ةرتف دالي قالطنالا .LS  كلذب  نافوطلا لّكشيف . اهتقباس اهب ضهنت مل اب ضهنت اهضاقنأ

 . ةديدج ةيناسنإ اهيلع موقت «ةديدج ةّيخيرات

 عضخي ًاددجت خيراتلا ددجتب  امتح رمي نوكلل ناسنإلا كاردإ نأ روصتلا اذه نيو

 لصاوت الف «ىرخأ ةرتف اهناكم تماقو «ترثدنا اهاصقأ ام ةرتف تغلب CG «يرود ماظنل

 متي كلذ لك . يضاملا JE نم صْلخَتلا لالخ نم الإ روطت الو «ءدب ىلع دوعلا لالخ نم لإ
 ةايح ehi ارمتسم ًاعاقيإو «كلتو ةرتفلا هذه نيب ًالصاف TS موقي يذلا «نافوطلا لضفب

 Re ةرورض  طبتري يذلا ءددجّتلا ىلإ مئادلا يعّسلا اهزّيمُي يتلا ةايحلا كلت ؛ناسنإلا

 «نينّسلاو لوّصُفلا عباتتو ءراهتلاو ليلا بقاعت لثم ؛ ديدج نم ةايحلل آثعب Eas نأ هنأش

 . هلوُدَأو ءرمقلا نوكتو

 دق يتلا رموس Aad . " تافاقتلا نم BUS هنم ولخت داكت ال ؛"يِنْوَك عباط وڏ" نافوطلاو

 لقحلا يف هترولب نوكت دق يتلا Védique ةّيديفلا دنهلاو « قرش ىلوألا هسسسُأ تعضو نوكت

(1) Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p. 182. 

(2) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 74-75. 

204 



GLENيِبوُروُأودنهلا  Pteةبطاق ٍبوُحّششلا لايخم يف مئاق نافوطلاو «مويلا ىّمح » 
 «نوكلا ةياهنل ًارظَتنم ايلبقتسم B هفصوب LÉ «ىهتناو «هدهع ىّلو ًايضام ًائَدَح هرابتعاب ال

ssرباغلا ميدقلا نمّرلا كلذ يف عقو يذلا  نافوطلا لّكشُي «ةايحلا . CS.الاثم وأ ؛هل  
 «ةبيرق ةياهتلا نأ ىلإ ناسنإلا ES نأ ريغ «هل ةفيظو ال نمّرلا كلذ نافوطف . Prototype ًايلصأ

 كلذل دادعتسالا الإ ناسنإلا ىلع امو ؛ةايحلا فْقَوو JEU» امود  زهاج قلاخلا ّنأو

 الإ كلذب زوفلا ىلإ ليبس الو . ةدوقفملا هئامسو ةعئاضلا هنتج ىلإ هب يهتني دق يذلا « <

 ىلإ تحت نم ءءامّسلا ىلإ ضرألا نم 292 متي اهب يتلا «ةطساولا مكلت :نافوطلا لضفب

 روفت هايملا تلعج دقل . ةيمالسإلا ÉGI صَصَقلا اهخّسرُت يتلا نافوطلا ةروص يه كلت .قوف
 باضهلاو Sa رمغ :َناويحلاو AE CLIU pah : عفترتو عفترت ةنيفسلاو ؛روفتو
 .ءاقللا ناك ىح «ةعفترملا ةنيفسلا هذهو à ”يدوجلا ريغ دوجولا يف قي ملو «ةخماشلا َلابجلاو

GEةّنجو ةيلاع ءامس يدوجلاف . اهتبحصب معنو « هيف ةايحلاب تمعنو ءاهلحر هدنع ْتَْطَحَق  
 Ó ناميإلا اهّقلو «ءامصلا <i ءاملا اهرهطو ءاهسّنَد اهنع لحنا حور ةنيغّسلاو .ةدلاخ

 دّعصْلا اهقيرط يف يهو "موي نيعبرأ « ةكمب «تيبلاب فوطت يه اه . مات ًامالسإ تملسأو
 . ةبيطلا ءامّسلا كلتب GEDY deg ةرهاط « حورلاك يه اه . يدوجلا ىلإ «كلانه ىلإ

 يف اهتضق ؛ “اموي نيسمخو ةئام تقرغتسا دقل . ةلهس يدوجلا ىلإ ةلحّرلا نكت ملو
 BASI تناك دقل . الوهم ًازواجت JLH يلاعأ زواجت عافترا ىلعو e PULLS جئاه جوم
 «لابجلا سوور ىلع تفط ىّتح «ضرألا عيمج قبط دق يذلا « ءاملا هجو ىلع مهب ةرئاس

Mircea Eliade, Aspects du mythe, pp. 79 - 80.1( ( 

 ؛تلواطتو ؛قرغلا نم ذئموي  لابجلا تخماشت «ةريزجلاب لبج (يدوجلا =( وهو :( 722 /104) دهاجُم لاق” )2(
 . 428ص Pg «ريسفتلا «ريثك نبا « "حو ةنيفس هيلع تسرأو «قرغب ملف « لجو رع à a عضاوتو

 ءالجر نونامث ةنيفّسلا يف حوُت عم ناك : لاق سابع نبا نع ء(723 /105) ةمركع نع « لبنح نب del لاقو ' (3)

 مك اوي نيعيرأ تيبلاب تفاطف ce ىلإ ةنيفسلا هجو هللا إو «ًاموي نيسمخو ةئام اهيف اوناك pal « مهولهأ مهعم
 428 ص «2ج ءريسفّتلا «ريثك نبا « “هيلع ترقتساف « يدوجلا ىلإ اههجو
 .428 ص ؛2ج «ريسفتلا ءريثك نبا (4)

 .42 /11دوه «4 ES Cr ىف هي ىر یهو (5)
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 اهل نوملعي ال مو ةرئاس تناك . "ليم نينامثب ليقو ءًاعارذ رشع ةسمخب اهيلع عفتراو

 مل يذلا ناميإلا كلذ « مهسقنأ مهيلع كلي ناك ناميإلا نكلو ces اهل نوهقفي الو ءًارقتسم

 ىلع ةيراج' تناك ةنيفسلا نأ يف مهتقثب مهبوُلُق تألتما دقو ءًاسأبو ةّوُقو ةدش الإ ةلحّرلا هدزت

 "هنانتماو هتسارحو هتيانعو هفنك تحتو هللا نذإب ةرئاس ءءاملا هجو

 يتلا laii le ةّيردلاو ةوظحلا ةلحر تناك اهّنكلو LE» ةلحّرلا تناك
 مهنع تعزتف « هب اوفاط يذلا ء(ةبعكلا=) تيبلا اذه يفو «مهرهط يذلا call اذه يف ىّلجتت

 . مهرازوأ مهنع تعقرو « مهماثآ

 سندا ملاعلا نم ؛ءامّسلا ىلإ ضرألا نم روُرملا ةلحر اهّنألف ةّثاش ةلحّرلا تناك اذاو

 لابجلا هفرعت ال ًاعافترا عفترا دقو ءهل ًازمر يدوجلا اذه بصتني يذلا à At ملاعلا ىلإ

 لابجلا تخماشت LS :نتمأو عفرأو ىلعأ رخآ ائيش ناك « لبجلا سيلو «لبجل ا ناكف «هريغ

 لابجلا تناك الو Va ملف «لجو رع هللوُه عضاوت «تلواطتو «قرغلا نم  ذئموي -

 حورل ًارقتسم ناكف ؛ عوضُحلاو مالسإلا زمر ناك . هنذإب امصاع وه ماق “هللا رمأ نم مصعت ال

 «يوُسَتلا ناكملا اذه بوشي الأ ىلع صرحي ةّصقلا يف ًاحوُت ىرن كلذل . ءافطصا هللا اهافطصا

 poele أدب . هيف هوبشم Pa لک نم hs ىلإ هيلع هتنيفس رارقتسا درج  عراسُيف
 ca ملو Ob «فيجلا ىلع عقوو بهذف ؛ضرألا ربخب هيتأيل بارغلا ثعبف" : بارلا

 ناكم يدوج ا نإ . O سيلبإ لمعو AN زوُمر نم ًازمر ناك يذلا وهو ؛هرش نم يدوجلا اجنف
cradeبارع ىلإ ةجاح يف سيل  egىلإ جاتحي يدوجل ا نإ . ًاليزن هيلع نوكي  Jtaهذه  

 .427ص «2ج «ريسفتلا «ريثك نبا (1)

 .427ص Rg «ريسفتلا «ريثك نبا (2)

 .428ص 2 «ريسفّتلا ءريثك نبا (3)

 eg لاح محو نم لإ لام مولا صاع VUS UT تري ha EE نإ ge لاق و(
Le43 /11دوه 6  . z DŠ 

 ) )5.428ص «2ج «ريسفّتلا «ريثك نبا

 ) )6ص ص «هالعأ انلمع رظنا 192 193
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 ملّسلا دهعب اناذيإ ot قرو لمحت يهو ءنيبملا ربخلاب هيلإ تداعف « حو اهثعب يتلا ةمامحلا

 ةرجشلا كلتل ًاليدب موقت يتلا « ةكرابملا ةرجّشلا نم هنيكمتو «هدبع نع هللا ىّصرو « ءافصلاو

 «نيطلا Giles ْخّطلُي نيطلاو ةمامحلا هيلإ تداعو . ةايحلاب هدهع وأ يف yh مدآ ناك يتلا
 هللا هاوس ةعاس ءامّسلا يف ناسنإلا هنم pe «رشبلا لصأ ميدقلا نمّزلا يف Je يذلا كلذ

 كلذب ركذُي ءيدوجلا ىلإ ضرألا نم هب عفترتو ؛ةمامحلا كلت هلمحت نيطلا اذه نإ . هيَديب
 D . مدآ هنم يوسف ؛ءامّسلا ىلإ هب عفتراو ءضرألا نم EU هلمح يذلا ميدقلا نيطلا

 ءامّسلا /يدوجلا أطي وهو زمريل «ضرألا يف مدآ ةفيلخ «نيط نم ناسنإلا كلذ ؛ًاحوُت

 كفا ام يذلا «ملحلا كلذ قيقحت ىلإ دشت تناك يتلا ضرألا نع عفترا نأ دعب « هّيلجرب

 لمحيف ءاهيلإ روُبعلل زمر ٌناقوطلا aa لعجت يتلا ؛ءامّسلا ىلإ هنينح يف ناسنإلا دوارُي
 اذه ىلع حبصُي نافوطلا نإ .ةعئاضلا اهنج ىلإ اهب دوعيو ءاهرّهطيو CE همضخ يف

 ءاموُهو كلذك نوكي الأ هل ىَّنأو ءامّسلاو ضرألا نيب ةمئاقلا طباورلا نم ًاطبار  ساسألا

 Sao نيب طبرت تماق يتلا رصانعلا .fol قباس لصف يف كلذ انيأر دقو  ءاملاو «فرص

pdlًاقتر اناك ْنأ دعب ءامهنيب قت . 

 «ءامّسلا هردصم ناك ًارطم هنم ناك امف « ةصاخ ةّيسدُق نافوطلا Las يف ءاملا يستكيو

 ءراّثلا ناكم يه يتلا رينانتلا نم راف دق ناك ضرألا نم هنم GS ناك امو « هتّيسدُق دمتسا اهنم

 «تازجعملاب ةّصقلا تنادزا oal عمتجاو ela DEN رينانت تراف إو à Pa روفت تراص

 .سندلا عفرو DAS « ةيسدق ءاملا دادزاو

 :ديدج نم ايندلا ةايحلا 4

 عقو ىلع ناسنإلا قافأ دقل . مودي ال ملح ءامس يهف «ءامس يدوجلا ناك اذإ ؛نكلو

 طبه" fe بضن دق ءاملا نأ حوت فرع نإ ام . هئايلع نم ىرخأ ةّرم  لزنف «هلوح نم ةايحلا

 نبا ؛ ”بضن دق ءاملا نأ مالّسلا هيلع  حوُت فرعف ,نيطلاب Gle تخطلف «نوتيزلا قروب هتتأف ؛ ةمامحلا ثعبف )0(
à LS428 ص «2ج «ريسفتلا . 

 :رهظأ راثلا ناكمب ء40 /11دوه 4 EU ارث ءا LÉ $ ةيآلا يف 'روُدَتلا ريسفت نأ ريدك نبا دعي (2)
 روهمج لوق اذهو «ءام روفت تراص «راتلا ناكم يه يتلا «ريتانتلا نم ءاملا راف ىح «روفت ge ضرألا تراص'
 . 426ص dg «ريسفتلا «ريثك نبا « "فلا ءاملعو فلا
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 مهتنسلأ تلت دقو «موي تاذ اوحبصأف «نينامث اهاّمسو ءةيرق ىنتباف «يدوجلا لفسأ ىلإ
 رّبعُي حوُت ناكف «ضعب مالك هقفي ال مهضعب ناكف à, GOLAN اهارحأ ai نينامث ىلع

Pageءامّسلا نم ناسنإلا طوبهل ةديدج ةروص يدوجلا لفسأ ىلإ حوُت طوبه لكشيو » 

Dsةديدج ةّيرشب ةراضح ءانبل زمر وهل ةديدج ةيرق هءانب » Laعودتو سانجألا دّدعت  

coutيبرَعلا سنجلا وه ءاهنيب نم ديدج سنج زور  ةصاخ ةفصب  اهزّيمي ؛نكلو » 
So ةّييرعلا ةخّللا يه ؛ةديدج 28 روُهظو . 

 يف ماوّدلا ىلع ًاميقم يمالسإلا يبّرَعلا ناسنإلا JE يف حجني مل نافوطلا ناك اذإف

 ءازع ريخ اذه يفو «ناسل ىرحأ هناسل لعج دقل .اهل ليثم ال ةوظح نم هنكم K «ءامّسلا

 ريبك نأش اهل ناک يتلا a قّوفتو هقوفت زاربإ ىلع هتايح CS ناسنإ یدل « ةعئاض Ea نع

 A ةبيرعلا ذخّنا يوامس نيد اهماوق ةراضح ءانبب اهبحاص علطضا ةعاس

lهتلعج :ًارَرعُم اّيوق نافوطلا نم جرخ دقف  Laمهفي  edنينامثلا » 

 ةلحرلا هذه Jai. RE دقل . مهمساب اقطانو ءاهباحصأ نيب ةطساو موقيو ءاهمّلكتيو

 «هموق ىلع ًانوُرُق لبق نم هفقو يذلا «باطخل ا كلذ زواجتي نأ  ةّقاّشلا ةّيرّدلاو ةليوطلا

 نم حوت جرخ cts مهسانجأ فالتخا ىلع نيعمجأ A ىلإ ةلاسر بحاص بلقناف

 معف «لوألا زئافلا وه ناك «هيلع Ca حوُت ناك دقو «نيدلا إف امركم ناحتمالا

 .دابعلاو دالبلا

 :يمالسإلا يِبَرَعلا لقحلا يف رذجتلاو نافوطلا .2

 K ميدق وه Las ءايدوهي Dre UE الو RCE ًاعادبإ نافوطلا سيل

 هتطعأ ةفاقث لك نكلو «عاقصألا لك يف انكم اروضح رضاح «هددجتب da «ناسنإلا

 نم هيلع تفضأو ءاهتبرث يف Eirg ءاهتادقتعمو اهتئايد قفو هتعوطو «ريثكلا اهتازيم نم

 )428 )1ص :2ج ؛ريسفتلا ءريثك نبا .
4 3 5 

  (2)يف ةرثكب هدوُجو تنيو «ةريثك لامعأ هب ترخز دقو  OISE:ًالثم رظنا «لقي ثيح ؛ابقيرقإ يف ادعام
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 358 - 359 ; Mircea Eliade, 

Aspects du mythe, pp. 71 -94 ; Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 74-75, 181 

- 184 ; Traité d'histoire des religions, pp. 182 - 183. 

208 



 اهريغ نأش اهنأش ؛لمعلا اذهب ةّيمالسإلا ÉSA صّصّقلا تماق دقو . اهمالحأ روص اهلايخم

 . اهملاع نع ًاريعم ءاهب اصاخ ءاجف :ىرخألا تافاقتلا يف
se. 

BÖLيف  gaiasنافوطلا  edيرعلاَف « ةيتاروتلاف «ةّيلبابلاف «ةّيداكألاو  
 نمو ءرخآ ىلإ يفاقث لقح نم انلاقتثاب ةيركفلا ةموظنملا يف حضاو روطت ىلع فقي « ةّيمالسإلا

DR ETاهّلعل يتلا « ةيداكألاو ةّيرموسلا صّصّقلا نأ يف روطَتلا اذه رهاظم مهأ زربتو  

 رموس دنع Lisudra اردوسيز) نافوطلا نم يجانلا تلعج « ىرخألا صّصقلل ًالصأ تناك

 Lai «نافوطلا اهرهط دقو ضرألا ريمعت ىلإ دوعي ال (داكأ دنع Utnapishtin نيتشبنتوأو

 دقو ؛ دوُنُخلاِب ىظحي ثيح ؛راهنألا EL وأ Dilmun نوملد يه ةديدج ةّيئيم ضرأ ىلإ لقتني

 ءيش وهو « ”ةدلاخ ًاحور هيف اخفنو «ةهلآلا ةايحك ةايح En - Lil ليلنإو An نآ هبهو

 اعجار لفقيو EL زوفلا يف لشفي لطبلا لعجت يتلا « ةّيلبابلا شماقلق ةمحلم يف بيغيس
 « حول ةيمالسإلا LU pa ado ةاروتلا Le وهو «هدلوم تدهش يتلا هضرأ ىلإ

 ليج دنع وأ «ةّيمالسإلا LEA صّصّقلا يف امك «يدوجلا لبج دنع ةلحر طح نإ ام يذلا

 اهكرت يتلا « ضرألا ىلإ هجاردأ داعو «هنم لزن ىّنح «ةاروّتلا يف امك Ararat تارارع

 . نافوطلا لبق

 نيب ام دالبف .نافوطلا ماق هلجأ نم يذلا بسلا نأشب  ًاضيأ  امئاق روطتلا دجن امك

ouليلنا بضغ ىلإ هديعُت  En - Lilجيجض هراثأ دقو  NOÉمهؤاضوضو *» 

 Yahweh ogs تلعج ْذِإ ؛ةاروتلا تلعف كلذكو . مهيلع ىضقف calé داسف كلذ يف ىأرف

 لب «هداسف ناب دقو ءاههجو ىلع نم هخسف SES «ضرألا نم ناسنإلا نيكمت ىلع مدني

 ؛ةّيمالسإلا ÉGNI صّصَقلا ÓI . "ناسنإلا تانبب هلإلا ءانبأ نارتقا اهزرفأ « ةلماك 5 داسفو

 اهبارتقاو ؛دحاو يقرش ملاع ىلإ اهؤامتنا هضرفي اهريغ نود تافاقّنلا هذه يف pa af هذه نيب ةنراقّملا نإ (1)

 مالسإلا ءوعيبزرلا يلع yS ءآلثم رظنا e لكيهلاو ةغايصلا ىوتسُم ىلع ىح اههباشتو ؛ ضعب نم اهضعب حضاولا
 91-112 ص ص ؛ةروطسألاو قلا ةمحلمو

(2) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 74 - 75. 

(3) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, p. 75. 

 .1/6-7 « نيوكتلا رفس «ميدقلا دهعلا (4)
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 يف ًارضاح قلاخلا هيف ناك يذلا ””ميدقلا EN نمّرلا اذه رصانع ضعب نم تصّلخت دقف

 تراتخاف «مهب نرتقتف «رشبلا ىلإ لزنت ةكئالملا هيف تناكو «ناسنإلا Geaa ضقي ضرألا

 لصاوت «هموقو حوت نيب عارص ىلإ نافوطلا بيس تعجرأو «نآرقلا رهاظ يف ءاج Le لوقلا
 alt نيّدلا ىلع ءاضقو ءّرشلا ىوقل EG «هدجنأف « هيرب يبتلا داجنتساب لإ هتني ملو »695

 ناسنإلا ىلع ناسنإلا eled «هموق ىلع حوت ءاعد الولو . تازجعملا هتايآو هللا ةملكل ءالعإو

 «اديدج LL يطعُي ام وهو .نافوطلا ناك امل لامعألا داسف الولو . نافوطلا ناك امل 45

Lessنافوطلا ىلإ ةرظنلا لعجيو «قلاخلا ىضرب زوفلا يف ديدج لمأ نم  نافوطلا ءاهتناب  

 . قحأللا نمّزلا يف اهب زوفلا ىلإ ليبس وهف EL ىلإ ًاليبس نكي مل D وهف EU» ةرظن

 وأ «راثو ءبضغ اذا نافوطلا نوكيف «هلإلا جازم ىلع Us نافوطلا as ءًايرغو اقرش ءريطاسألا نم ًاريثك نإ (1)
 نم ًالاكشأ دايلإ ايسرم دّدع دقو «نوكلا َقَلَخ نأ دعب هيلإ نكر قيمع OL نم قافآ وأ « ةياهتلا دهشمب عمتي نأ دارأ

 .Mircea Eliade, Aspects du mythe, p.p 71 - 94. : رظنا «ةريثك بوُعش نوزخم نم اهاقتسا « ليبقلا كلذ
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 :يناثلا لصفلا

 لدعلا باصتناو مكحلا

 وأ

 ناطيشلا ىلع ءاضقلا ىلإ ليبس لدعلا

DL. 1مكحي : 

 ًادهاش ةاروّتلا يف Ds ءصّصَق نم هب فح امو OTAN يف D. DU ةّصق موقت
 عئاقول ًاسمطو « ةّيويثد قئاقحل ًارتس «فييزتلاو هيومتلاو عادخلا ىلع ّصَقلا نف ةردُق ىلع

 ريطو «نجو سنإ نم « ةبيرغو ةبيجع تاقولخم نم هب he ام لضفب  يحوُت يهف . ةيرشب
 ربس ىلإ ليبس الو « طاير ساتلا ملاعب هطبري ال ملاع يف lo اهّنأ يمدآ ريغ ناسلو « حيرو

 . يرشب Sub نع هراوغأ

 . بعلو ةعدخ كلذ لك

alle يف ًالاّعف رود ةّصاخلا تارتا هيف بعلت يئامنيس طيرش JES UE és 

  « Truquage؛ةداعلل قراخ سنج ءرخآ سنج نم ودبيف { «Fantastique paaيف وهو

Us ام اذإ انَّنإف ؛كلذل .ناسنإلا نم ةبيرق ةيويندو ةّيعيبط رصانع نم الإ نّوكتي ال  الواقع 

 ءرظتلا اهيف  alyىلع انفقو ءاهتاروطت  AUSيتلا صّصّقلا  jeبيِصُي يلعف
 ريكفتلا نم اهب لقتنيف « ةّيركفلا ةموظنملا  AUةّداضملاو ةقلاخلا ىوقلا هيف لخدتت يذلا « ضحم

 .اهنع ًالوؤسم ءاهب ًاعلطضُم ناسنإلا مايق إدبم خيسرت ىلإ ءايندلا ةايحلا ريبست يف ةرشابم اهل
 ّنإف ؛ كلذل ًاعبتو  del JR OGE Lasيف رحت  aahيتلا ”بيرغلاو بيجعلا” ةموظنم

 اذإف . اهب ةطاحإلا لواحُت  LES«بيرغلاو بيجعلل ًاراطإ انلمع نم مّدقت اميف  انطبض دق
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 ءءامّسلا ملاع نع ناسنإلاب داعتبالا يف لاغيإلاو « ميدقلا يثيملا نمّزلا يف رفحلاب الإ ميقتسي ال

 ةايحلا يف هناكم ًامئاق هلإلا بّصنف ءةعومجلا يف لاعفلا ريثأتلاو ميوقلا يعّسلا ىلع هتردُق يفنو

LÉ «urراطإلا كلذ نأ دجن  «eineرصانعلا هيف موقتف  Geهزيمُي ملاع يف ناسنإلا  

 ةفيظو  كلذب  'بيرغلاو بيجعلا ةفيظو حبصتف «كلذك ناميإلاو زاجنإلا ىلع ةردقلاو لعفلا
 ريشك نبا هنبثأ ام ضارعتسا bts .هرمأ pa نأ فاخُي ناك ام فشَك يف Je «ةديدج €

 . كلذ ىلع ًادهاش موقي DU ليفكل هريسفت يف صّمصّق نم

 انيس اي ا يبق «نآرّقلا يشامُت نأ لواحُت صّصَقلا نأ نم مغّرلاب

 Fo يف جر رحتت ال اهّنإف "بام نسُّحو ىفلز هللا دنع هل ناك يذلا وهو «ةّيلع ةلزنمو

 نأ لدب كلا راتخا دقو e ضرألا يف ميظعلا هناطلسو «يويندلا هبناج ىلع ًاحضاو ًاديكأت

 oi rit. Let. pe انلعجت اهّنإ لب «”الوسر ادبع نوكي LS لثم راتخي
 ءايناث ةمكح نم يتوأ ابو PT ثرإلاب هلا قاقحتسا يه ,Lil « ةّيوامس ةلاسرب ًافيلكت نكت

 هتردُق DLL هيف زربأ «راوح امهنيب ىرج نأ دعب 6 EN بقل  اهببسب  هحنمي هابأ دواد تلعج
 : ساّنلا روم عالطضالاب هترادجو « هيبأ دعب نم لعشملا ذخأ ىلع

 هللا ةنيكس :لاق ؟نسحأ ام ؛يِنُب اي :هل لاق DL دوادل  ىلاعت هللا بهو امل“

 .هدابع نيب هللا حور :لاق ؟ىلحأ امف :لاق .ناميإ دعب JE :لاق ؟حبقأ ام :لاق .ناميإلاو

 .40 /38ص «4 باقم َنْسْحَو D اًنَدمِع À َّنِإَو ل (1)

 Lis «هب رمي ام لعفي يذلا ومو ةلوسر ًادبع نوكي نأ نيب رح امل E هللا لوسر Ol نيَحيحصلا يف تبث دقو" )2(

 «باسح الب ؛ءاشي A عنيو ءءاشي ْنَم يطعُي اكلم يبن نوكي نأ نيبو - ىلاعت هللا هرمأ امك ساّنلا نيب مسفي مساق وه
 ةلزنمل راتخاف A : : هل لاقف «مالّسلاو ةالّسلا هيلع ليربج راشتسا امدعب «ىلوألا ةلزنملا راتخا ؛حانج الو

 كلما عم جلا يهو ةيناتلا ةلزنملا تناك b ءداسملا يف ةلزنم ىلعأو لجو رع هلا دنع اردق عفرأ اهنا ؛ ىلوألا

 TATER د و حو هاك

  » EERSTىش ؛ريسفتلا 40

iia: : ملعلاو SE مك ا هنع ثريف «دواد هيبأ AN يف نا 55 ن 

HS TUE , Lee GS وانام As y 16/27 EN 4 HG y 

Stb نمو JS »نم اَنْيَدَه اًَحوُنَو ) ؛78/20ءاينألا qui jouit َنَْميَلُسَو َدْواَدَو $ 

 84 AEN م َنَمِلْسَو
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 هيلع دواد لاق .ضعب نع مهضعب ساّنلا وفعو «ساّنلا نع هللا وفع :لاق ؟دربأ امف :

 LP تنأف : مالّسلا

 اعيش ينعت ال يه يتلا «ةوبنلا لمحت نم هتنكم ةزاجإ ,OU زاجأ دق دواد نوكي اذكهو

 ناسنإلا ةرادج DU هلالخ نم نييس مكح وهو e ”ضرألا يف A ريغ رخآ

 عيرذلا لشفلا دعب ءضرألا يف هتفيلخ حبصُي نأ يف ,ét هللا ناكم ايلا رومأب عالطضالاب

 نم ريثكب اهيف GR مسّنا يتلا «هسفن دواد ةبرجت كلذ يف Le « ةقباسلا براجتلا هب تءاب يذلا

 «هسفت اعجارُم اهيلإ داع مث ءاياضق نم هيلع ضرع اميف أطخأف « ةمكحلا نم ليلقيو «عرستلا

 :اياضقلا هذه ضعب يلي اميفو . لوقعم حيحص لح نم Ga هيلإ ىدتها ام قفو اهيف ًامكاح

 :عرضلاو عرزلا ةدوع - 1

 dote GAS 58155 $ : an ننال

oies 5ةفلتخُم ديناسأب ءرابخأ ةثالث ضرغلا يف ريثك نباركذ © » 

 شفن رثإ عرض باحصأو ثرح باحصأ نيب ماق ًاعارص نأ ديفُت ءًابیرقت دحاو نم تاذ اهّنكلو
 باحصأل منغلاب دواد ىضق“ نأ ناكف «دواد ىلإ مهرمأ اوكتشاف cu À عرز يف ءالؤه منغ
 ول :لاقف «هوربخأف ؟مكنيب ىضق فيك OGE لاقف «بالكلا مهعم ةاعّرلا جرخف «ثرحلا

 : لاق ؟مهنيب يضقت فيك :لاقف «هاعدف ءدواد كلذب ربخأف ءاذه ريغب تيضقل مكرمأ تيلو

 رذبيو ءاهعفانمو اهؤالسو اهنابلأو اهدالوأ هل نوكيف « ثرحلا (اذك) بحاص ىلإ منغلا عفدأ

 باحصأ هذخأ هيلع ناك يذلا ثرحلا غلب اذإف «مهثرح لشم ثرحلا لهأل مئغلا باحصأ

 . ملا اذه دواد Éa « "اهباحصأ ىلإ منغلا اوُدرو «ثرحلا

Jo)هنأ ىلع فقي رابخألا هذه يف  EEنوكت داكت يتلا «ليباقو ليباه ةّصقب  

Leحلفلاو يعّرلا «ةايحلا نم نْيطمن نيب ايلزأ اعارص انيلع ديعُت يهف . ضرغلا يف ةّيعجرم » 

 .34ص «4ج «ريسفتلا «ريثك نيا (1)

 . 130ص ء1ج ءريسفّتلا «ريثك نبا :رظنا G GE دعي ناك ÉY ؛لوسرلا نم نورخسي دوُهيلا ناك )2(
 78 /2!ءايبنألا (3)

 . 181ص 3ج co ءريثك نبا (4)
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 امّنإو «نّيودع نيوخأ نيب o دعي مل عارصلا اذه نأ انه ظحالُتو .رضحلاو ةوادبلا وأ

 Úle ةّيعامتجا ةغبص  كلذب  يستكيف Pois نيقيرف نيب ايعامج حبصأ

 «مهنغ مهبلسف «عرّرلا باحصأ ليبس يف عرّضلا باحصأب ىَّحَض دواد نأ ظحالتو
 باحصأ ىلع ءاذهك لمعب ءًازمر ىضق هّنأكو «مهئادعأ «مهتوخإ ىلإ ةنابرق'اهمّدقو

pyaوهو «ةراضحلاو رارقتسالا باحصأ « عرزلا باحصأل ةايحلا كرتو «ةوادبلا باحصأ  

 بحاص ليباه اهدقفو ؛عِرّزلا بحاص ليباقل ةايحلا تبتُك ْذِإ ؛ ليباقو ليباه ةّصق يف تام

 تحت كّرحتي « قباس يسيسأت ريكفتل اطمن لازام دواد مْكَح ETES نأ هنأش نم اذهو . عرضلا

 .ءدبلا ىلإ  امود gars «لوألا لاثملا لاونم ىلع جستلا راطإ يفو «ميدقلا ةأطو

 جراخ «ديدج ريكفت داليمب رشبيف «ميدقلا هيبأل ًاداضُم ًامكاح ةّصقلا يف OU موقيو

 عفانم نم اهُيَقيرفب ةعومجملل نيكمت همكح اذإف .رخآ قش لباقم قشب ةيحضّتلاو نابرقلا ملاع
 ىقيف . ةّيكلملاو شيعلا يطمن نم كاذ وأ اذه ىلع ءاضقلا نود «ةعمتجُم ah عفانمو ثرحلا
 كشلوأو ءالؤه ّنكلو « عرض باحصأ عرّضلا باحصأو «عرز باحصأ pyl باحصأ
 LR DU مكح ناك دقل .مهل نكي مل يذلا ءرخآلا ةايحلا طمن ام ةرتفلو نوبرجيس

 نيب شياعتلا |دبم ةماقإو ءاهرهاظم فالتخا ىلع «ةايحلا يف ماجسنالا ةماقإ ىلإ ًايمار

 فلا اذه . فعلا هدّدهتي ناك ملاع يف ؛عيمجلل نمألا لالحإو «بوعشلاو تاعومجملا

 ًاريفكت مهمنغب عرّضلا باحصأ ةيحضت فُقَوب  طقف Y ءهعم AL يف DCE مهاس يذلا

 باحصأّنأل ؛رأقلاب ذخألا تاّيلمع فرب ًاضيأ ؛نكلو « مهمنغ 25 351 /هوفرتقا بنذ نع

 ىلإ نوجراخ مهّناكو ءةّصقلا يف درو امك مهبالكب «مهمنغ Lol دقو ءاوجرخ عرضلا

 درو «نيح ىلإ ْنِإو «ضرأ نم مهّكم ْذِإ ؛ناّمْيَلس نإ . ءادعأ ةوخإ نم مهسفنأل ًارأث «فنع

 اناك «بضغو دقح نم مهيف مرطضي ناك ام فقوأ دق ناك «ًالبقتسُم ْنِإو «مهمنغ مهيلع

 كئلوأ «عرضلا باحصأ ناكلو «ءامد كّمَسو JS A ىلإ  مهيف ايقب ول ًامتح - نادي

 Le ؛ةدحاو ةرم ادعام à A يف هلك ثيدحلا دريف « منخلا باحصأو ثرحلا باحصأ نيب عارصلا ةّصقلا نيم (1)

 ظحالي امك «ثرحلا باحصأ لدب ثرحلا بحاص لمعتستف : (ليباقو ليباه نيب عارصلا-) اهتّيعجرم ةصقلا نوخت
 181 ص «3ج «ريسفتلا «ريثك نبا :نم ةذوخأملاو cel يف اهانتبثأ يتلا ةصقلا يف كلذ
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 لصاوتل كلذ مت ولو .ًاضي يأ هل ؛نكلو ءمهسفنأل اورأث دق ءرخآلا ليباهب ةقالع مهل نيذلا

 .رأثف ءرأثف ءرأث cale ىلع رمألا

 :نابرقلا لفطلا 2

 يف صّصّقلا اهتدّلخ «ىرخأ ةّيضق يف هيبأ دواد ىلع iQ ةمكح ىَلجتت
ilهيف ءاج عوفرم ثيدح يف ةرصتخُم «ريثك نبا ريسفت اهّمضتو : 

Las”ءاج ْذِإ ؛امهل نانبا امهعم ناتأرما  à CSIءدواد ىلإ امكاحتف « نْيئبالا دحأ ذخأف  

 تلاقف ءامكتيب هقشآ ؛نیگسلا اوتاه :لاقف OL امهاعدف ءاتجرخف ؛ ىَرْبْكلل هب ىضقف

 P cal هب ىضقف LS ال ءاهنبا وه هللا كمحري : ىرغصلا

 ءيّشلا ةرضح يف نحن ذإ SUN لثامتلا هدوسي ملاعب اهتيادب يف ةّصقلا هذه يحوُت

 gaie ةفاضإب ةاروتلا يف رظانتلا اذه دكت يو .اهنباو ةأرما عم زاوت يف اهنباو ةأرما :هريظنو

 ْخُسسري Lg تناك AA ةأرما لک نأ وهو « ةّيمالسإلا EGAN صّصّقلا هتم ولخت

 بّنجتت اهّناكو «ةّيمالسإلا EGN صصقلا eos يذلا RES داسفلا ملاع يف كلام ةّصقلا

 نأ ظحالث ادّنكلو .داسفلاو هيوشتلا هماوق ملاع يف هجامدإب «يبتلا OU هيوشت  كلذب

 ةيناقلا ةأرملاو « ىَرْبُك ةأرماك ىلوألا ةأرملا اهنييعتب  يهف  بناجلا اذه نم تصلح إو - ةصقلا
 عارص امهعارص نوكي نأ امهل تحانأو ÈS نْيتآرملا نم تلعج دق  ىرغص ةأرماك

DENهذه نوكتف . ءادعألا ةوخإلا نيب عارّصلا ةموظنم يف جردني يذلا «  bip. Lai 

 . هرركذو ءاميدق ًالاثم يِبحُت اهَّنأ انيأر يتلاو ءاهلبق يتلا ةّصقلل ًاديكأت

 ةوادعلا زمر ءبئّذلا لّخدت رثإ نيبال دحأ نادقفب بيغي ام ناعرس رظانتلا اذه نكلو
ehnیوق لعف نم «ناسنإلا نع اجراخ لا ىرنأأب عقلا يف انل حمسي يذلا «*  Fa 

 ىلع ةّمصقلا يف لديف Chao ىرخأ ةهج نم بئذلا بعلي امك . ©نوكلا اهب جعي ىرخأأ

 انربخأ « صفح نب يلع Lie : لاق ثيح ؛هدنسم يف دمحأ مامإلا اور" : 182ص :3ج «ريسفتلا «ريثك نبا (1)
 . ةصقلا ركذو «' قو هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع » جرعألا نع A يبأ نع «ءاقرو

 .159 ص < « مالحألا ريسفت يف مالكلا بختم « نيريس نب دمحم « ”موشغ صل بالك مولظ ودع بنآلا“ )2(
 Do PE A6 «ةمئان يهو C لعفي لفطلا توي ذإ ؛رظانتلا ةعومجم لخاد نم رظانتلا رك معي ةاروقلا يف (3)

 .16-28 /3 ءلّوألا كولا رفس «ميدقلا دهعلا «كلذب رعشت
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 el نبالا نأشب AA عزانت لالخ نم زربيس يذلا eg LAN ةيادبو ةّيعضولا ريغت

 ةملكلا نيب ؛لطابلاو GH نيب عارص  عقاولا يف هّنكلو . هب زوفلا امهنم ةدحاو لك ةلواحُمو
 ةعزن نع هب رّبعُتف « ىَرْبُكلا ةأرملا هذه هاّنبتت يذلا LÅ باطخ نيب « ةثيبخلا ةملكلاو 2

 ءرخآلا توم ىلإ رمألا ىّدأ ولو ىَّبح  هتئيشمل نيرخآلا عاضخإو «ءيش لَك كالتما ىلإ ريبكلا
 يتلا « ىرغصلا ةأرملا هذه Es ديدج باطخو  لبقتسُملا توم «عيضّرلا لفطلا اذه توم
 . عيضرلا نيالا ةايح ليبس يف اهسفنب ةيحضّتلا ةجرد ىلإ بهذت

 سمألا باطخل ًارياسُم  كلذب زربف ءىَربُكلا ةأرملل لفطلاب َمَكَحو ءدواد عدخنا دقو

 ,ايحرسم ًادهشم JE, LS ًاداهتجا دهتجاف ءرهاظملا هعدخت ملف OGL CI . ميدقلا

 «ىَرْبُلا تلبقف «ةأرما لكل ًارطش «نيرطش لفطلا ,Le رمأ دقل : ىَرْبَكلا ةأرملا هل تعدخنا

 «ةموُمألا ةفطاع كلذ نع اهب تعفترا دقف ؛ ىرغصلا امأ .لطابلا ةبحاص اهّنأ OUI مهن
 .رخآلا ايحي نأ « لفطلا ايحي O لباقم «نامرحلا تلبقف

Spyزئارغل ءاضرإ «نيبارق لافطألا ميدقتل ًادح ةصقلا تعضو دقف « توملا نم لفطلا اجن  

 يف مّدقُي نابرُ هّنأكو زربي نيرطش هرطشب OU رمأ يذلا لفطلا اذه ّنأ كلذ . ةميدق ةّيناسنإ

 تناك ةّيلمعلا نأ ىلإ ًارظن ؛ْنكلو .ماجسنالا فنك يف ةايحلا اهتلصاوُمو Le pad ءاضرإ ليبس

Elatلوقلاب حمسي ام كلذ يف ناف «ةايحلا هل بك لفطلا انأو ءبسحو  OLL OEمقي مل  
 جهنتف ءاهفْقَو يف مهاسف «نيبارقلا يف داقتعالا ىلع موقت ةيركف ةموظنمل ادر YY ةّيلمعلا ذهب

 . ”نييارقلا ميدقتو ةيحضتلا paal خيسرت نم ًاقباس هانيأر اًمع ًاديعب ًاجهن  كلذب  ةصقلا

 :ّنجلا ىلع اهتلالدو بلكلا ةّصق 3

 نع اهدوار ليئارسإ ينب نامز يف ءانسح ةأرما Of : ةيلاتلا ةّصقلاب ثيدحلا اذه متخنو

 اودهشف ءاهيلعمهنيب اميف .اوقفتاف «مهنم JÉ ىلع تعنتماف «مهئاسؤُر نم ةعيرأ اهسفن

LL )1(ملظلل ًاعدار نوكي نأ نكمُيو ؛ةوادعلاو ملّظلاو فلا ىلإ آمئاد-زمري الوهف ؛ةديدع فئاظو  
Justicier89 - 93. :ًالثم رظنا  Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p.p. 

 ضقن ىلإ لصاوتملا ut ىلع موقي اهيف باطخلا نأ ليجانألاو ةاروتلا pales ضعبل هتءارق يف راريج ينور ىري (2)
 S ؛اهَلُك ةقطنملا بوش نأش مهنآش دوهبلا ناو ةصاخ ءاهفقو ةلواحُمو à ةيناسنإلا نيبارقلا ةصاخو «نيبارقلا ةركف
 : ةهلآلا ىلإ آنابرُق ربكألا نبالا ميدقت حجرألا ىلع مهدنع اعاش ناك «كاذ

René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, p.p. 338 - 348. 
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 er رمأف ءاهنم كلذ هتدوع دق ءاهل آبلك اهسفن تنّكم LÉ مالّسلا هيلع دواد دنع اهيلع
 Liste بصتناف ؛هلثم نادلو هعم عمتجاو OUT سلج «مويلا كلذ ةّيشع ناك اًملف

 ءآبلك اهسفن نم RL اهيلع اودهشو «ةأرملا يزب رخآو « كتلوأ زب مهنم ةعبرأ ىيزتو

 «هلزعف «دوسأ :لاقف ؟بلكلا نول ناك ام :مهلوأ لأسف «مهنيب اوقرف :َناَمّيَلَس لاقف

 «ضيبأ :رخآلا لاقو «شبغأ :رخآلا لاقو ءرمحأ :لاقف ؟هنول نع هلأسف ءرخآلا ىعدتساو

 « ةعبرألا كئلوأ  هروف نم ىعدتساف «مالّسلا هيلع دوادل كلذ يكحف « مهلدَقب كلذ دنع رمأف

 Pad رمأف cale اوفلتخاف ءبلكلا نول نع نيقرفتم مهلأسف

fes 5eيف  GALS. asb. g yio y- aalىلع  LLحمست اهّنإف  
 AS يذلا ناطلّسلاو هاجلا باطخ gas» نيب زييمتلا يف هرود ىلع .Gt  كلذك انل

 BSD Le ءزكرملا Ñj هحنمي « عمتجملا يف حضاو ريثأت هل يذلاو «موقلا يف ءاسؤرلا ءالؤه
 cle ريغ اهل دنس ال يتلا «ةأرملا هذه يف ÉA ءهرمأ ىلع بولغملا باطخو «قحلا نع

 باطخلا  هتداعك ًاعدخُم al عبتي Shs .اهيلع ليلدتلا عيطتست الو «ةطلّسلا هجو يف اهعفرت

 ىلإ يهتني  ةّيحرسم دهاشم نم هجرخي امو «ليح نم لمعتسي ام air. OU دجن «لّوألا
 ةوظحلا نم AIS فقوُيو «ةأرملا هذه ihe ىلع ناهربلا ميقيف «لطابلا نم قحا زاربإ

 . ةقيقحلا ريغب ساّنلا مهوأ ْنَم ىلع «ًاليثمت نإو «باقعلا ,LS «بصنمل او

 سنجلا هيطاعتب لوقلاو «بلكلا اذه pyram وه ةصقلا هذه يف رثكأ هابتنالا LÉ ام نكلو

 دقو AU نرتقت « ةّيثيم سمو الاثم تحبصأل كلذ اهيلع تبث ول يتلا «ةأرملا هذه عم

 ةّيشحولا لاكشأ نم لكشو « نجلا عاونأ نم عونو ”ميحجلا ىوقل زمر بلكلاو ءًابلك دّسجت
 ءاهب af روز ةمهث بلكلا اذهب ةأرملا نارتقاف ."اهفلأ ىح ءناسنإلا تمزال يتلا «ةنجاَدلا

 ۔ 182ص ء3ج ءريسفتلا ءريثك نبا (1)

Gilbert Durand, Les structures anthropoologiques de l'imaginaire, p. 92. ًالثم رظنا: )2( 

 ةايح ؛يريمدلا :رظنا ؛ةّيمالسإلا LAN رابخألا نم ريثك يف Com ةروص  نوللا دوسألا ةصاخو  بلكلا نإ (3)
 ةّيلهاجلا نع Di ريطاسأ ةعوسوم « ةنيجع دَّمَحُم : ددنصلا اذه UE ام رظناو . 259ص «2ج EREN ناويحلا
 -2970-298 ص lg» ءاهتالالدو

 اذه يف ةدوعلا نكمُيو « ةفلتخُملا تافاقّقلا يف لايخملا رهاظم نم LEE روص يف نجادلا بئّذلل ًاريظن بلكلا ىلجتي )4(
 .Gilbert Durand. Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p 92. : ىلإ ضر خلا
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AEملاح نم اهجارخإ اهب ديرأ ءاهسفن نم ةداّنسلا ءالؤه نم مل  Lyiاهطيرو  
 دج ةقالع امهنيب تطبرو «ةأرملا نيبو هنيب صّصَقلا تطير ام ًاريثك يذلا «نجلا ملاعب

 ذإ «دواد نو . ةطيسبلا ىلع ٌرششلا لصأ وه « وشم باجنإ ىلإ  ميدقلا نمّرلا يف تّدأ ؛ةركتم
 LEE يتلا نيطابنفلا نيبو اهنيباهماج رهيل «ةأرملا هذه مجرب ةّصقلا يف رمأ

 نيمه ءالؤه لاوقأ يف نعط 3J- de OGE GË .هريغ اهيلع ناسنإلا able باقع الو

 حاومألاباهتقالعو ءةأرما داسف يف دافتعا نم هسُركُتامدرو ءاهّلك ةلوقلا يف نعط دقف

 . ةّيئرم ريغ وأ « ةّيئرم « ةريرشلا

 نيت انضرغ مدخت يتلا اهتيواز نم VA اهجلاعُت مل يتلا  ثالّقلا aa نيب انعمج اذإ

 هتمكح لضفب كلذ نم RE دقو «دواد هيبأ ةفالخل عرش نم OU نيكمت ناك Lan نأ انل
 . هدعب نم ساّنلا يف GES هبّصنف «هابأ اهب قاف يتلا

PE عالطضالا 4 

 اهّنكلو . مگا ديلاقم نم هتنّكم ىّتح ot ىلع ةّيعرشلا صّصّقلا تفضأ نإ ام
 همامأ تعضوف . هب هترادج تبثُي D دارأ اذإ حاجنب هزاتجي نأ هيلع ءًاناحتما محلا هل تلعج

 . تالوطبلا yaah يف كلذ رمألا يضتقي امك QU ء مكحلا يف ًاعزانم

 يتلا هتجوز ةدارجلا ءاجو D» ةروص يف روصت «ناطيشلا ريغ عزانُلا اذه نكي ملو

 :هرّكنت فرعت ملف ,"هئاسن نم ًائيش يتأي وأ «ءالخلا لخدي' نأ دارأ اذإ همتاخ ىلع اهنمتأي ناك

 نجلاو نيطايّشلا هل تناد هسبل LU ءهسبلو «هذخأف” ed هتطعأف « EUH اهنم بلطف

 برضف OGE Cad «تبذك" :تلاقو :هتركنأ هتاخ بلطي OU اهءاج انو :"سنإلاو

 . "هب يلثبا ءالب كلذ نأ فرع دقو «ضرألا يف

JO)ناك :لاق ساّبع نبا نع [ . .  OLىطعأ «هئاسن نم ائيش يتأي وأ ؛ءالخلا لخدي نأ دارأ اذإ  مالّسلا  
 ناطيشلا ءاجف ee موي تاذ ةدارجلا ىطعأ هب هالتبا يذلاب OU يلتبي نأ هللا دارأ ملف « هعتاخ هتأرما يهو ةدارجلا

 اهءاجف :لاق «سنإلاو ناو نيطايشلا هل تناد هسبل اًملف « هسيلو «هذخأف « يمتاخ يتاه :لاقف OGE ةروص يف
eoيتاه :لاقف  à Aفرعف :لاق ءناَمْيلَس تسل «تبذک :تلاقف  COريثك نبا "هب يلثبا ءالب » 

 128 ص ء1ج «ريسفتلا
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 اذه OGE كاذو G اذهف «هريظنو ءيشلا ةّيضق يف ديدج نم طقسن اذكهو

 انوكي نأ وأ ءامكاح نانثالا بصتني bh حمسي ال ةّصقلا يف قطنلا كلو : مكاح كاذو مكاح

 رخآلاو ءًالطب امهدحأ LE رخآلاو Le» امهدحأ نوكي نأ يضتقي لب OGL أعم

Wayىلعو . ًاداضم  TOGEيقيقحلا وه هنأ تبكي » Àيلعفلا مكاحلاوُم  . 

 نسم سالا هبذكو ؛ةراجحلاب نايبصلا هامرو ؛هتجوز هتركنأف ,ةعادخ AU نأ تبث دقل
 تائقي ديص نم ًئيش مهنم بلطي ءاج ةعاس et ءءاصعب رحبلا يداّيص نم داّيص هبرضو ؛هلوح

 ata الو OL هَّنإ هلوق هدجنأ الف «ءاقش ىلإ ةداعس نم هتلاح تبلقنا .

 يه «عقاولا ةانق ريغ ىرخأ ةانق ربع رمي ةّصقلا يف تاذلا تابثإ قيرط ّنأل GL ةئيه يه يتلا

 تاب دقو paN ىلإ اهعفديل ؛ثادحألا ةروريس JEU AL دوعيف ."بيرغلاو بيجعلا'ةانق

 . عايض هنادقفو «صالخ هّيكلمف à LS نأ اهنأش نم يتلا ةديحولا حلا

 عوُجلا هب دتشا دقو «هب

COL هدبعو هللا نيب طباّرلا قاثيملل زمر كلذك وهف E 

 هل نامأو رتسو  .' Pageاذإف  EE«ناطيشلا هنم  Josةيحان نم ؛نكلو «هدبع نع هللا

 ول «ىرخأ  utاذه  AUةفيلخ ناسنإلا نوكي أب يضافلا لا عورشم رسكنال ناطيششلا عم

 مكحي لب هللا ةرمإ تحت مكحي ال دينع نو «نايصعلا زمر وه يذلا سيلبإ ال « ضرألا يف

 «هناكم  LEناك ؛كلذل .هلإلا مكحي امك  DISهنم عيضي  «Aiطقس ْذِإ ؛ًالعف عقو ام وهو

 «هب اوقدحأف [ . . ] مهؤاملعو ليئارسإ ينب ارش هيلع لبقأ امل هيلإرف دقو ءرحبلا يف هنم
“Pa نوؤرقي اورشنو 

 مكح ءآموي نيعبرأ تماد « ةّيميلعت ًاقيرط ةصقلا هل تعضو «همتاخ OGE دجي ىَّتحو

 «رحبلا يف لمعو ءساّنلا ملاع ىلإ لزنف «ةايحلاب OGE اهلالخ سرمتو ؛ناطيّشلا اهلالخ

 يتلا ةكمّسلا كلت هيف ًاكمس ىرتشاف ؛لجر ءاجف' موي تاذ ناك LÉ ؛رجألاب UT لمحو

 :لاقف ؟كمّسلا اذه يل لمحت :لاقف « مالّسلاو ةالّصلا هيلع DU اعدف « متاخلا اهنطب يف

 - مالّسلاو ةالّصلا هيلع UE لمحف [ . . ]كمّسلا اذه نم ةكمسب :لاق ؟مكب :لاق «معن

 36-37 ص ص «4ج ءريسفتلا ءريثك نبا (1)

 .230 229ص ص «مالحألا ريسفت يف مالكلا بختنم ء نيريس نب دمحم )2(

 .36ص «4ج «ريسفتلا «ريثك نبا (3)
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 اهنطب يف يتلا ةكمّسلا كلت ءاطعأ هباب ىلإ لجرلا ىهتتا اًملف « هلزنم ىلإ هب et «كمّسلا
OGL taabi «ALIهسبلف هذخأف ءاهفوج يف متاخلا اذإف ءاهتطب قشق «مالّسلاو ةالّصلا هيلع  

 Path برهو « هلاح ىلإ داعو «نيطايشلاو سنإلاو نجلا هل تناد هسبل ملف 4[ . . ]

 Us ةقلحلا مامت ةرتف يهو محلا جراخ هئاقب ةرتف لالخ  هلمعب OU تبثأ دقل

 «هريغ ىلع لكي الو ؛هسفن ىلع دمتعي « عونق داج لماع هلأ ”نوعيرألا وه يذلا اهادم

 يف اهلعف ةاروتلا تلعفف . مك يف لما du زوفيل ؛ ىرخُأ رصانع EL نأ هؤازج ناكف
 نم عونوُم يذلا «كمّسلا بحاص لجرلا اذه OI ضرع مث « pU عاضأف «ناطيشلا

 تمهتلا دق ةداعلل قراخ داشرإب تناك يتلا ءاهنيع ةكمّسلا كلت نم هنكمف «دعاسُلا لوسّرلا

 DUAL هدبعو هللا نيب قاشيملا ةدوع انل يورت « ةليمج ا AL رصانع يهو . هنيعب متاخلا كلذ

 ًارود ةكمّسلا هذه بعلتو . دوحج وأ رفك وأ ةروث نود هللا ءالب لمحت نأ دعب « هيف ةقثلا ديدجتو

USكلذ نع ريبعتلا يف  » A JSىلإ هللا هبهي /رحبلا هبهي  Le OUهلاضب زوفي » 
 «راودألا هليبس يف صّمقتي «ناسنإلا ىلع لضفلا بحاص  ةميدقلا لباب ذم  كمّسلا ناك دقو

 PUS ةهلآلا راودأ ىح

 يذلا متاخلا كلذ ىلع دهشي .ديدج مكح هّنكلو « منا ىلإ OGL دوعي متاخلا ةدوعب

 فالتخا ىلع ساّنلا فرعو «ةايحلا ربخ يذلا OUT «ءاملا يف ةّيريهطت ةّيلمعب رم

 وأ ] ديدح نم GILa يف' هلعج يذلا ناطيشلا داعبإب ديدجلا مما قلطنا دقو . مهتايوتسُم
 يف يقلأف «هب ie ؛همتاخب هيلع متخو «لفقب هيلع لفقو « هيلع قبطأ مث «[ ماخر نم

 يّداملا دوُجولا نم DUR لاقتنا نع ربع ةروص يهو e EU موقت ىّتح «رحبلا
 هيف يذلا gial اذه لخاد باوبألا هيلع cd دقو «ينطاب دوُجو ىلإ يلعفلا روضُحلاو

 سمأ ماق يذلا ؛قولخملا اذهل نيجدت DU PS .ناسنإلا ردص ىلإ «ةيفخ ds «ةراشإ

 < همزالث ناسنإلا يف ةّيونعم ًاحور انه بلقتاف «ًادساف ًامكاحو ًاديتع ًاضراعُمو «هلإلت ادن

 ناطيّشلا لعج دق ناك ميدق روصت عم عطقيف «ىّنأت امك LUI هتايح اهب شيعي «"ةعاسلا موقت

 .37ص Ag «ريسفتلا ءريثك نيا (1)

 . Dictionnaire des symboles, t. 4, article: quarante : يف Wa نيحيرأ ددعلا زور رظنا (2)
(3) Gilbrt Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p.p. 243 - 247. 

 ) )4«ريسفتلا «ريثك نيا  Agص 36.
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 نجلا ملاعل ديدج مُهَّقل ًالالحإو «ميدق يثيم روصتل ًافقو كلذ يف ّنِإو .ناسنإلا جراخ ًانئاك
 ترّحسو «ناج ىلع اديس هتبصن OU لوح ىرخُأ صّصَق هيلع Jus ام وهو «نيطايشلاو
 «هرمأب اعيمج نورمتأي PE Ga bis (2)ٍص اَوْعَو E لُك p نيطايشلا هل

 «هنوفاخي ءراهشلا يف الو «ليللا يفال « كلذ نع نونّقوتي ال « ةلصاوتم ةمدخ هنومدخيو

 *اوقرتحا هنم اوبرتقا نإ يذلا «هشرع نم بارتقالا ىلع نوردقي الو «هنوباهيو

 « مِهّلظُت تناك يتلا دجملا ةلاه نيطايّشلاو نجلا نع عزن ْنَم di OU نوكي اذكهو

 .ةايحلا ربخو «هسفن فرع ام اذإ مهمامزب ذخأي نأ رداق ناسنإلا نأ نّيبو «هرمأل مهخضرأق

 هل اروصتم ؛ناسنإلاب ملي ناك يذلا «سوباكلا رهق تايآ نم ATOUT ةايح تناك دقل

 هتوم ناكو . ميجرلا ناطيشلاو ديلتلا فْرُلاو ليقتلا يضاملا يف اهداعبأ دجت ىش روص يف

 نوعفري ال «هلوح نجل او هاصع ىلع bE ايم ةنس لظف « تانّيبلا تايآلا كلت نم ةيآ- كلذك

 مهنا كلذب اوف «هتوم مهيلع ىمع دقو « هشطب نم ًافوخ «نوثهلیو «نولمعي « سوؤرلا

 . .سنإلا رارشأ ريغ ءيش ال مهّنأك « ”سنإلا نع ءيش يف نوفلتخي الو «بيغلا نوفرعي ال

 :سّدقمْلا لاثملا راركتو ضرألا يف محلا 5

 ا «ميظع GIE ىلع كلم F نيطايشلاو نجلا هل تنادو سنإلا هل تناد اكلم نإ

 ةعرس يف ؛هلقنتف ءاهطاسب ىلع حيرلا هلمحت شرع نم pareil هتنّدكمف «ًالئاه Li هتكلم

TE EL} )1(هرب يجن حيرلا ا  Ce AEءانب لك نيطايشلاو  LEص  » ÉDيف نيم  OM 
 . 38.36 /38ص

 . 129ص ge» ءريسفتلا «ريثک نيا )2(

ue" )3(توم هللا  OUTلامعألا يف هل نيرخسُلا ناجل ا ىلع  Ép BENةليوط هدم [ . . | هاصع ىلع اوم ثكم » 
oortesكلذ بق تام دق نامو «شضرالا ىلإ طقسو «تفض ؛ةشرألا يهر ضرآلا د اهلك نلف  

 «ريثك نبا كلذ ساّنلا نومهويو نومّهوتي اوناك امك à يغلا نوملعي ال نجلا نأ اضيأ  سنإلاو نجلا تنبت «ةليوط

 لات NS لإ متم sei اتق ةيآللريسفت ومو 508ص «1ج ؛ريستلا
UK Atوكول نأ یل ديت رح  al ST oiتناك دقو .14/34أبس <  La 

SEهلمعتسا يذلا  coدعب نم صّممَقلا م  JIENسالا يف اوجّور نيذلا نجلا نأ ىلع  e 
 تناك يتلا ةفرعملا مهنع تعزُتف CE ًالهج رمألا كلذ نولهجي à رغ ی م اا تا د

pajasلوح يّباَشلا نيلكاج هتدقع يذلا لصفلا رظنا . .رشبلا نع  cdiمهنع بيغلا ةفرعم عفر نم مهباصأ امو » 

bfas185 - 211. : مههاجا  Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus, l'Islam de Mahomet, pp. 
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 عرس اهعطقي ال يتلا :لاوطلا تافاسملانيع ةشمر وأ ءرصب ةح يف  عطقيف «ديزي وأ «قربلا
 «ناجرمو دجريزو ولو نم ؛نأشلا ميظع ءًاريبك هشرع ناك دقو . "نْيرهش وأ «رهش يف الإ

 كلفلا نارود روديف «تحت نم o هكرحيو «مامحلاو سيواوطلاو a دلا هلمحت

PEUءاضفلا يف حبسيو  Syىلع ةحباس «ءارمحلا ةتوقايلا « هللا شرع  à PUطيحُي  

 CP dl A يف ىلاعت هللا GIE ام JEE هيفو «ءايفصألاو ةكئالملا

 ةر او JAIN qe ةردٌقو يوق ناطلُسو Jale مْكُح نم هدّسجُي Le. OU نإ
E 0 Br aiوو  

 ءاوهلاو شوحولاو ريطلاو نيطايشلاو نجلاو سنإلل عاضخإو نوكلا ىلع رمتسم فارشإو

 نيبو «لباكب تیبیف ءرخطصا نم ًاحئار بهذيو ءاهب یّدختی رخطصاب لزنيف «قشمد نم هطاسب ىلع ودغي ناك '(1)
 506 ص «3ج «ريسفتلا «ريثك نبا :"عرسُملل لماك رهش لباكو رخطصا نيبو « عرسُملل لماك رهش رخطصاو قشمد

 لمحن ال حيّرلا تناكو 12 /34أبس RE QE اَهْوُدُع o َنَمِيَلُسِلَو 9 : نآرقلا يف درو امل ريسفت كلذو

OU.لب «هدحو  JEعضوُي ناك“ :فالآلا تائم قلا نم هيف يذلا هسلجم  OLSسلجيف « يسرك فلا ةثامثس  

 «مهلمحتق ؛حبرلا رمأي مث cp «ريطلا رمأي مث « نجا ونمؤُم مهئارو نم سلجي مّ «سنإلا ua هيلي ان
 D Er Are COUR عشر ne اهتمظع مغر. حيرلا عضختو

 ىلعأ ىلع عّضويف «هشارفب رمأي مث ؛لبجلاك «ميظعلا دوطلاك عمتجتف « qu رمأي OU ناك“ :ةيبرثلا ةيجعلا

 «ريثك نبا «"هب عفترتف ؛ حّرلا رمأي مّ « هشارف ىلع دعصي ىَّتح « عفترتف «ةحنجألا تاوذ نم سرب رمأي مث ءاهنم

 اهانب ءاخسرف رشع انثا زاريش نيبو اهنيب ءاهرهشأو M مدقأ نم «سرافب ةدلب :رخطصا . 183ص «3ج «ريسفتلا
 ينب مايأ نوملسملا اهازغ «ناتسجس يحاونو دنهلا نيب «ثلاتلا ميلقإلا يف :لباك + كلم ثرومهط نب رخطصا

 .426ص tdg ؛211ص elg «نادلبلا مجم « توقاي د اهوحتتفاو ؛ناورم

 ًاصّصفُم اهنم ةجرد هل لعج دقو à y دجربزلاو توقايلاو a اعّصرُم ةليفلا باينأ نم Du ناك )2(
Utهبناج نم حف ؛ّيسرُكلاب رمأ مث ءدجربزلاو توقايلاو  JEUتوقاي نم اهخيرامش :بهذ نم لخن ؛  

 لختلا سور ىلع لعج مث «بهذ نم سيواوط ّيسرُكلا نيمي نع يتلا لختلا سوور ىلع لعجو A دجريزو
 نم ربونص Fret ىلوألا ةجرتلا نيمي ىلع لعجو «سيواوطلا ةلباقم بهذ نم ًاروُسُت يسرُكلا راسي ىلع يتلا

 يسرُكلا er ىلع لعجو «دجريز نم نادومع نيدسألا سور ىلعو ءبهذ نم نادسأ اهراسي نع «بهذ
rtنادسأ يسرُكلا جرد قوف لعج مُف ؛رمحأ آتوقايو ارد اهديقانع لعجو «يسرُكلا اتًلظأ دق «بهذ نم مرك  

 ai «يسركلل ةلوكملا رصانعلا فصو لصاوتيو «1 . . ]ًاربنعو ًاكسم ناَوُشْحَم نافوجُم ؛ بهذ نم ناميظع

 ىلع ربدعلاو كسملا رشنتف ءاهسقت ىلع رودت «دجربزلاو توقايلاو بهذلا نم LÉ + ete سيواوطلاو دسألاو
OGE38 37ص ص «4ج ءريسفتلا «ريثك نبا : يف كلذ لمجُم رظنا  

 هتاذوُه ةَرمو :'ءارمح ةتوقاي نم” رم وهو ءرمحألا توقايلاب انرتقم ( هللا شرع=) شرعلا فصو دري ام ًاريثك )3(

 . 480 419 418 ص ص «2ج à pe «ريثك نبا رظنا « ءاملا ىلع ًامئاد ناكف ؛شرعلا عضوم اّمأ  "ءارمح ةتوقاي“
 . 13ص st سئارع ؛يبلعُتلا (4)
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 رخآًائيش لايخملا هروصتي ال يذلا «ءامّسلا يف هللا مك اريظن موقت ةروص  ًالعف  ودبيل - ءاملاو

 ةايحل ةروّص ضرألا يف هتايح لعج ىلإ ناسنإلا نينحب ثّدحُت لاثم ةروص يهو .اذه ريغ

 ةردقب ثدحُي يضرألا لاثلا اذه t aail تلعج دقو . هبحصو do اهيف كرحتي يتلا ءءامّسلا

 فداصُي LR ينبه نأ هلاس ذإ ؛ هّير نم بلط Le معني UOTE لعج يف هتئيشمو هلا
ELنم دحأل يغبنيال اكلمو  Shs P gamغلب  OGLكلذ طقسُي ناسنإلا ماق ء غلب ام  

 . دوشنملا ali ملاع يف كّرحتي و «ناميإلا ةموظنم يف يلاعتلاب هملح خّسريو « هسفن ىلع

 :ةّصقلا ةملسأ - 6

 اهّنكلو .ةاروثلا نع ةّيمالسإلا ÉGI ةفاقثلا اهتثرو يتلا صّصّقلا نم OGL ةّصق نإ

 ءاهميلاعتو G ةغايص اهتغاصو ءاهئدابمل اهتعّوط ْذِإ ؛ديدج بوث يف اهب ةنراققم  تءاج
 .فرتملا ةّيليئارسإلا اهرصانع اهيف تفتناو à Ja اهلصأ داك وأ اهنع باغ ىّتح

 فقن io «هيمارمو هفادهأ طبضو ءاهيف لصاحلا رييغتلا اذه يّصقت يلي اميف  لواحتسو

 AB امجرم ةّيمالسإلا GI ةفاقّثلا يف اهدامتعا ءارو نم يساسألا كرحُلا ىلع

 ١ *ةاروقلا يف ةّصقلا oia نيب ةنراقملا هذه ميقُتسو . هي وشت الو JE» ال ةرياسم مالسإلا

Usةرضاح اهّنكلو «ريثك نبا ريسفت نم اهانيقتسا يتلاو «هالعأ اهانحرش يتلا رابخألا يف  

 . ”ءايبنألا صّصقو ريسلاو خيراتلا CE يفو ريسافتلا نم هريغ يف

 ناموقي N ماّيألا رابخأ رفسو كولا رفس راطإ يف ةّيليئارسإلا LÉ ةصق جردنت

 يطعُي ام «تالوُطُب نم هوتأ امو «ثادحأ نم هولجس امو ؛ليئارسإ ينب كولم ركذل ًاديلخت

 ةغبصلا ءافضإ -Lyo يضتقي ليئارسإ ينب ءاملع يعس ناك Dj ىّتح «ايويند fa ةصقلا
W o” uadiنيدلاك ًاسّدقم خيراتلا لعجيو « ةّيويندلا لامعألا ىلع  

 HUE ) ةيآلاريسفت يف اهدروُي «39 ص «4ج «ريسفتلا ءريثك نيا : يف ةّصقلا رظنا (1)
NUَىِدْمَبْنْم  ATENرهظيو «35 /38ص  SOنأ تفاضأ  DLمكسب اهيشامكح بلط  ET 

 حاحصإلا « لوألا ماّيألا رابخأ رفس ؛رشع يداحلا حاحصإلا ىلإ لوألا حاحصإلا لوألا كولا à ميدقلا دهعلا (2)

 . عساتلا حاحصإلا ىلإ لوألا حاحصإلا نم « ËY رابخأ رقس ؛نورشعلاو عساّتلا حاحصإلاو نورشعلاو نماتلا
 .330-360 ص ص :ءايينألا صّصقو tou «يئاسكلا ؛293 260 ص ص « سلاجملا سئارع «يبلعتلا (3)

(4) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, pp. 175,191, 368 - 370. 

223 



Lesثرو كلم ةاروقلا  Dءدواد هدلاو نع  ÉSناك . ثرو ام يف طرف  
 ؛ةدوعوملا ضرألا ps «نيينيطسلفلا ىلع ىضقو ؛ءادعألا رهق «ةعصان ةروصو ًالاثم دواد
 i عضوو ءًاديدج Lis نيا مظنو ةرواجملا مسألا هرمأل عضخأو «سدلا حتقو
 ؛ةّيوناث ةناكمب الإ ىظحي الف OU UT. PS يف ليئارسإ ينب ناطلُس رو ءةلودلا
 مغرد ضرألا يف دسفأ مث ءًاميكح امهب ناك « «ةبيط ةفاقثو cle bal af نع ثرو نأ

 دباعم ىنيو ؛هريغ ةهلآلا نم هب كرشأو Liste يق دواد هابأ عبتي ملف ةمكح نم ني ا

 ىلإ اوداعو ءاوكلهف e ليئارسإ ينيو بلا نيب قاثيملا رسكناف e ”تاكرشملا هتاجوز بابرأل
33 y į sr 

 7 نمر ١ يف برضلا

 ديمعو ؛ةدوعوملا ضرألا بهاوو «ةلوّدلا ميكحو «حرصلا يناب نإ وه ةاروتلا دواد

 ىلع طس باقع يف بّبسو «دهعلل فقوو cp ام لكل رسگ وهف ؛ نبالا ناَمْيلَس Éi «ناميإلا

 .ةعومجلا

 قيقحتو «رارقتسالا خیرات eaii لب «ديجملا ليئارسإ ينب خيرات  ُنذإ وم ةاروتلا دواد

 نم ةلحّرلا أديت نأو «لصألا درشي نأ ءاش يذلا ءاضقلا AS EL امأ . ضرألا يف ملخلا

 . بوصو Due نم دصرتملا باذعلاو « تاذلا ىلع نارودلا ةلحر «ديدج

 ؛كلذل «ةّيمالسإلا ةّيَرَعلا ةيركفلا ةموظنملاو ىشامتي نأ نكمُي ال اذهك ًاداقتعا نإ

 وهو ءًاقلطنم نآرقلا كلذ يف ًةدمتعم ءدلاولا نم لضفأ دلولا لعجتل c yaaah هضقنتس

 اياضق لاونملا كلذ ىلع صّصَقلا تجسنف à Va ts أطخأ ثيح بيصُي DU لعج يذلا

 a يف موقيف . كاذ بيصُيو ءاذه ْئطخُيف «دواد ضراعُي DU اهيف تماقأ « ىرخأ

 -1/22 43018 /21 ؛1-19 /19 ؛1-13 /18 ؟8/14-16 494/11 لوألا مايألا رابخأ رفس à al دهعلا (1)

419-149 27/ 34-1- 

 لصاوت ىلع i ريغ I ةصّصخُس ىرخأ دباعم دوج لدي . 131/11 لوألا AAi رفس «ميدقلا دهعلا (2)

 ةرظنا «نّييناعنكلاو ليئارسإ ينب «كاذ ذإ نيطسلف يف ناكسلا نانوكُت N De pal Eu تاسرامُلاو راكفألا
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 349 - 350. 

  (3)رْفس ؛ميدقلا دهعلا  SA؛لّوألا 12/ 25-16

A Go ََمِيلُسَو 53155 $ )4 

  k/21ءايبنألا 79.78»

 ) )5ص ص هالعأ انلمع رظنا 218-211-

E تدهش a des A متع هيف ث 
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 بسح «ديجلا اهخيراتو ليئارسإ ينب ةلود سّسؤُم «دواد لمع سمطي «ديدج لضافت
 اهنيب دهعلا ثك زمرو «ةاروّقلا يف ءاهلمش قرم OU لمعب ديشيو «مهتاروت

APT 

 يهو ءصّصَقلا اهب موقت 5 يتلا فئاظولا نم ةديدج ةفيظو مادقت ام لالخ نم. انل زريت

 اسايس Llas صّصّقلا كلت مايق يف ةفيظولا هذه لّئمتتو . ةقباسلا Aia ةياور ديعُت

 «هخيسرت ىلإ ةمّدقلا بوُمّشلا تحس يذلا «ينيدلاو يسايسلا باطخلل ًاضراعُماًينيدو

 EE را ودا ىذا اعل مار تيا يكاد[ كرا

 ريشبتلا لظ يف الإ ميقتست د الو «فيرحتلاو داسفلاب ليئارسإ ينب يمر راطإ يف الإ كرحتت تنال

USE,الو ء مهيلع ةنعللا  LÉمهلاطبأ نأش نم طح اب الإ اهلاطبأل  . 

 هدجمُت تماق ja a O «يمالسإلا ضرغلا هريغ نم رثكأ مدخي OGL ناك ْذإو

 بسح .اهيف دقتعا يتلا رْحّسسلا LS «مُهُت نم هب يمر ام É نيدلا ماقو «هيلأتلا ىح

 GLL نأ صنلاب مهل نيب يذلا «دّمَحُم ءيبجم دعب الإ اهنع اوعلقُي ملو «دوهيلا صصقلا

srيف ًالطابو ًاروُز نولوقي مهتلعجو « قئاقحلا مهل تروزف «تبذك نيطايشلا امّنِإو »  

LÉ AP د ككأن OR ی ر ىلا ES Do 

 ل ما  Eحنم يذلا «مالسإلاب ًامتح  OLةيعرششلا

 "كلذ دوهيلا ةضراعُم مغر ؛ًالوسر يبن هلعجو « ةينيدلا .

8 8 
 AE تطيل RL رف امو GAL كلم Je نعل اوت ام AS y نم افالطنا (1)
 E فيكو ؛نيطايّشلاو DU نيب ًاليوط ماد يذلا عارصلا لوح ةديدع Lasas ريثك نبا يوري 6102 /2ةرقبلا

 ضرغلا يف بك نم اوجرخأ امب كلذ ىلع  نيّلدتسُم à I ئدابم قفو مكحي ناك هّلأب  هتوم دعب EN اومهوأ
 «نآرلا هب ءاج ام مهيلع التف :دّمَحُم ءاج LÉ «داقتعالا كلذ ىلع NUE دقو « هشرع تحت ةنوفدم تناك
 .129ص «1ج ءريسفتلا «ريثك نبا «'مهنجح هللا ضحدأ دقو ءهدنع نم اوعجرف”

Cu )2(هللا نم هيلع لزن اميف و هللا لوسر رك  DUءدواد نب  desنم ةنيدملاب ناك نم لاق ءنيلسرُلا نم  
 «1ج «ريسفّتلا «ريثك نبا «؟رحاس الإ ناك ام ؛ هللاو !؟ايبن ناك دواد نبا نأ معزي ءدّمَحُم نم نويجعت الا : دوُويلا

 تلاقف O0 دواد ركذو En هللا تعب اًملف“ : LOS رخآًاربخ عضوملا سفن يف أرقنو 1130,

zogadiىلإ اورظنا :  e ASAطلخي  GHركذي « لطابلاب  DU؛ءايبنألا عم  LS,حيلا بكري ًارحاس ناك  . 
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 يرشبلا دلا اهيلع بلاغلا ةّيلصألا ةّصقلا pote تلوحت DLL نأش ءالعإ ليبس يفو

 تايآنم ةيآت ناب ee « ةّيمالسإلا ةّييرَعلا صّصَقلا يف ةبيرغو ةبيجع رصانع ىلإ يويئدلا
 JČ رصانعلا ضعب SI نأ كلذ زاربإل يفكيو .ديعبلا ءامسلا ملاع يف قيلحتلا

Pdi بهاّرلاو صلخملا مداخلا ءًافصآ دواد تبلس para نأ يف لوألا رصنعلا fes 

 ةمدخ يف اج هتلعجو «'”صاخلا بتاكلاو  OUنأ دعب «دیشیو «هل ينبيو ؛هرمأب رمتأي
 ناك  LS OUيف دبعملا ءانبب قّلعتي وهف ؛ يناثلا رصنعلا امأ . اضيورت هضورو « هتكوش

 تيب  llيف هعضو - زم يفرح لماع 55 عضاوو همّمصُم نأ ىلإ ةاروُقلا بهذت

GG, HAL ًاعدبمو «ةربخلا يف ةيآ ناكو «روص ةنيدم كلم DGE, ةمدخ 

 دجن  ”يقاّرلا يعادبإلا هلمع فصو يف ةاروتلا تبهسأ «ًاميظع  pa aiةيمالسإلا ةييرعلا

 ءدبعم ا ةنيزو «سدلا تيب ءانب ىلع نوموقيف «نجل هنم نكمل ؛ُهَّنف لماعلا اذه بلست

OY IK- هتاذ ga- JE يذلا G يسرك دييشتو « موُسرلا مسرو «تحتلا لامعأو 

 ام  ESصصَقلا هب  EGNءيش يف فلتخي ال ”فاصوأ نم ةيمالسإلا  Leيف ةاروتلا هتدروأ

 دبعملا يف شرعلا فصو  e pd«هلإلل تيبوُه يذلا  à PORNنوكت ؛كلذيو

OL هنبهوو « هّيسرُك دوهيلا Ip تّبَلَس دق pare 

 هذه نإ  GIصَّصَقلا يف هيلا تلآ امو «يليئارسإلا لصألا تاذ ةّصقلا رصانع نيب

 نع ذخألا نإ . يناسنإلا ثوروملا عم ةفاقّثلا لماعت ةّيفيك  حوضوب  انل نيب « ةيمالسإلا ةيبرعلا

 - هيلإ ةبسن نوّمسُي نابهرلا ءالؤه ناكو «بوقعيل CI نيالا يوال De نم نابهرلا دحأ وه ةاروتلا يف فص (1)
 : يف تاحلطصُناب صاخلا قحلملا كلذكو ء74 /16 ؛لّوألا مايألا رابخأ رس « ميدقلا دهعلا :رظنا à OUI مساب

La Bible (T.0.B.), Ancien Testament, article: Lévites. 

 اذه DO لمعتسا دقو 636 0 «4ج e gii ءريثك نبا .”فصآ ليقو [ . . . ]ارخص ناطيشلا مسا ناو" )2(

  ONص ء1ج ءريسفتلا ءريثك نيا «كلذك رظنا ءسدُقا تيب ءانب يف 128.

 ىلع تحّتلا يف ًاصّصخشم ًالماع ناكو ءروص ةنيدم ىلإ ةبسن «يروصلا ماريح - ةاروتلا بسح. لماعلا اذه مساو (3)

 كولا رفس «ميدقلا دهعلا : يف كلذ فصَو رظنا ءدبعملا هاوتحا ام لُك مسرو تحن دقو ءًارهام اقذاح « ةصاخ زنوربلا

 .51.13/7 لوألا

 . 3836ص ص :4ج ءريسفتتلا ءريثك نيا (4)

 .36-1/6 à JS كولا رْفس « ميدقلا دهعلا (5)
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 وأ ًاديدج ًاراطإ ةّصقلا لّوحتتف «ميعطتو عيوطت دعب الإ متيال هّنكلو ءامود دراو نيرخآلا

 اده نکو . يانا le 5, te اا تامار یم رب یک

 الإ ميقتسي ال ريغلا نع ذوخأملا نأل ؛ ةديزم رصانع نم هيوحت امب رّيمتت 5 ةديدج ةانق ربع رمي ريبعتلا

 ةّصق يف ةدايزلا هذه مدختو ."بيرغلاو بيجعلا' ملاعلا يف اهماحقإو ءرصانعلا ةفاضإ لظ يف

DLL.نّيِضرغ  OSرخآ بعش هماقأ ًاداقتعا سمطت ؛ةيحان نم يهف «تقولا سفن يف » 

 ةلحرم op الوق ةداعلل ةقراخ لئاسو نم OGL نيكمت لعجت ؛ ىرخُأ ةيحان نمو

 . لوألا هودع «ناطيشلا ةبلغ نم اهيف RE «ةايحلا يف ةديدج

 :ناطيشلا ىلع ءاضقلاو محم 2

 ٌةايحف .ناطيشلل ةضرع نوكيس لجرلا ناب داقتعالا ىلع لمحي دَّمَحُم ةايح يف ءيشال

 دعب اهيلع ءامّسلا هب تّنم دقو ءهعضر يذلا paii ةميلح نبلو ءاهشاع يتلا ةطيسبلا ةوادبلا

 يف سيلبإ مايق نم نمأم يف هلعجت ٌرصانع «هنع رزولا عضوو «هردص حشو « يدث فافج
 .هايندو هنيد ard هيلع aug ءهمامآ هدجو ىح ةلاسّرلاب poho نام db ؛كلذ عمو . هقيرط
 هتظفح الو ء "هيلع همالسو هللا تاولص هلوسرل  ىلاعت dt نم ةنومضملا ةمصعلا' هتعفن الف

 َنِم الو Hg de Jet ل يذلا ؛ سّدقملا مالكلا ٌةوالت

 . ””نآرقلا عجسك ًاعجس هيف عضي ناطيشلل ةضرع ناك هتاذ pail مالكلا

 :حلّصلا ليبس يف 1

 Peso © ei Mi Ait 3 هلل هيلع لزنأ ام لوسّرلا أرق نإ ام
 مكلت Pur A نهتعافشنإو « ىلُلا قينارغلا EL :ناطيّشلا هيلإ ىقلأ ىّتح

 .223 ص 137 ءريسفّتلا ءريثك نبا (1)

.42 /41 Li (2) 

 يهل نهتعافش ls «ىلعلا قينارغلا هَل LS ناتملكلا ناتاه تعقوف «هتتتفو « ناطيشلا عجس نم كلذ ناكو' 220

 223 ص 13e «ريسفتلا «ريثك نيا :"ةّكمب كرشُم لک بلق يف * 'ىجرُت يتلا

 .19 /53مجتلا (4)

 . 223 222ص ص «3ج «ريسفتلا ءريثك نبا (5)
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 ريثك نبا عطتسي مل يتلاو «تيدحلا بنك EN بك ةريتسلا بك Gi يتلا تاملكلا
 he نأ تالسرُلا نم اهيف ةدراولا ثيداحألا هرابتعاو ءاهنأش يف رهاظلا هجرح مغر -

À,لثم "نيرا نم ريثك دنع اهدجو دقو كلذ لعفي نأ هل  ag ANقرط نم اهاور يذلا  
 دنع اهدجوو ؛"ساّنلا نع ةبوجأ اهيف ىكحو ءاهنأشب لءاست يذلا «يوغبلاو «ةفلتخم

 ملو PEAD هباتك يف يقهيبلا ركب يبأ ظفاحلاو [ . . ] ةريسلا يف قاحسإ نب دمحم"

 اهاقلأ هّنكلو ءتاملكلا كلت ًالعف  ىقلأ ناطيّشلا OL رارقإلا الإ -رمألا ةياهن يف  عطتسي

 رد هنأ او مهو « كلذ نيكرشأا عماسم يف EH ee le ةرشابم

 هذه ةدح نم فيفختلا ىلإ ريثك نبا نم حضاو يْعَّس اذه يفو . #4 هللا لوسر نع

 ام ةقالع طبر لوسأرلا نأ AE يف بهذيال ىَّتح ءًاعقو لقأ اهلعجو ءتاملكلا

 . ناطيشلا عم

 ًارضاح ناطيّشلا يقبف ءاهبيجع ةّصقلا نع عفري مل ريثك نبا لبق نم بوُرُهلا اذه نكلو
 طلتخيف ؛هلثم عجّسلا لوقي ءهل ادن ًامئاق هللا باطخ يف ةرشابم VE « ةناكملا رم ءاهيف

 ٍيناطيش رخآلاو LÉ دحاو ؛مالكلا نم ناعون مهدنع يوتسيو «ساتلا ىلع رمألا

 LE دنع of فقت فقت يذلا «ساتلا ملاع ريغ ءرخآ ملاع يف ناقلحيف « slapa دودا يفتت

 يف امهلعف ,MS ءًادضاعتو ًاجزامت ناباطخلا طلتخا ةعاسو . ةطيسبلا ةيمويلا رومألا ةجلاعم

 نيحلا يف كلذ ىدص غلبو AS يف :نيكرشمو نيملسُم ؛نيدجاس اوعقوف «ًاعيمج ساتلا

 ناو ءىّلو قاقّشلا دهع BTS دقو ءمهضرأ ىلإ مهول اوداعف ؛ةشبحلا يف نيرجاهملا
 ةقرف دعب ةملكلا اهيف تعمتجاو ؛ديدج نم Ea يف لمّشلا مأتلاف ءةعومجلا دواع ماثولا

 .223 222 ص ص 23ج «ريسفتلا «ريثك نبا (1)

asسابع نبا مالک نم ةعومجم هريسفت يف يوغبلا اهقاس دقو"  
 ولا tea حماته ل عقو تكا: لاوس انه اه - لاس مث «كلذ نم وحنب اهريغو يظرقلا بعك نب دمحم

 يف عقوأ ناطيشلا نأ اهفطلأ نم : ساقلا نع ةيوجأ ىكح fé «هيلع همالسو هللا تاولص < هلوسرل  ىلاعت هللا نم

ae Aهنأ اومّموتف  Aeعينص نم ناك امّنإ لب ءرمألا سفن يف كلذك سيلو ءال هللا لوسر نع  

 .223 ص «3ج «ريسفتلا «ريثك نبا «'ملعأ هاو ءب نامحّرلا لوسر نع ال :ناطيّشلا
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 نم يناعي ناك بعشل ÉS ةلاحلا ىرعتت هعمو «ةصقلا ىزغم انمامأ ىرعتيف . "'ماسقناو

 ىلإ ؛هدهع فلاس ىلإ هديعُي هّلعل ءآيهاو ناك Djs «لمألا طيخب ثّبشتيف ؛ماسقنالا تاليو
 Rate ئدابم لوح سالا فافتلا ىلع مئاقلا كرتشملا يعامجلا نمّزلا كلذ « بيرقلا هيضام

 دنع GE يتأللا ثالتلا تاهلآلا ءالؤه ةّصقلا يف اهلّثمُت يتلاو ءاهعم اوعطقي Of مهل ديرأ يتلا

 يف دراولا نهرُكذ لباق امف «ىجرُت هعافش تاوذ ءةّصقلا يف دّمَحُم دنع LE « هللا تانب ساتلا

 مست رعاشم هيف راثأف ءهَّجر دق نهرُكذ ّنأكو «نهب فارتعالا ىلإ ىعس لب «نارکنب نآرقلا

 . *ىلوألا ةاشتلا دم هلهأ ةهلآل ضفر نم هنع دروام مغر L ىركذلاو قّيشلا نينحلاب

  داكتوأ  يهاضُت ةبترم ىلإ ثالّقلا تاهلآلاب امسف «ةعومجملا عم  ةظحّللا هذه يف  ىقتلا دقل

 . دحاولا هلإلا ةبترم

Oىلع ودبيل ةّصقلا دمحم  BAEديدّشلا ةريّسلا صرح مغر ءاهتاهلآو ةّيلهاجلا هذهب  

 يف اهتدعاس دقو ءاهنييو هنيب طبارال ءاهنع اعطقنم . ةايحلاب هدهع ةيادب ia- ala نأ ىلع
 لبق بألا ةافوف :هاجّنالا اذه خيسرت يف اهرود تبعلو ءاهشاع نوكي دق يتلا ثادحألا كلذ

 « هنالّثمي اناك يذلا à يلهاجلا ميلعتلا هيملت مدعب ناثدحي نازمر ليلقب اهدعب جل ا ةافوو ةدالولا

 مث .اهمّيقو اهقالخأو ةليبقلا تاداع ىلع بشي ىَّبح «ىتف لكل ةمزأللا ةيردلاب هتطاحإ مدعبو

 لاصخ ىلع هر امو ءاهبيلح عضرامف ءاهّمرح «ةأشتلا ضرأب ةقالعلازمر ألا هذه

 ةايح نع ًاديعب نوشيعي لهأ نيبو «فرعي ال ةأرما نضح يف هب اذإف . اهتّيبصعو «ةريشعلا

CDرخآ هلا لوسر غلب ملف  aةريشلا نب ديلولا نأ ريغ ؛كرشُم وأ < ملم نم هرضح نم لك دجسو «دجس  
 دوُجُسل دوجسلا يف مهتعامج نم امهالك ناقيرفلا بجعف «هيلع دجسف LA ÈS ءلم عفرف ءًاريبك ًالجر ناك

 اوعمس نوملسلا نكي ملو «نيقي الو ناميإ ريغ ىلع مهعم نيكرشم ا دوجسل اوبجعف ؛نوملسُألا GG « قو للا لوسر
 ses ءال ل لوسر ةينمأ يف ناطينثلا ىلا ام مهسفنأ تا مطاو get يف ناطيشلا ىفلا يذلا

 اهرهظأو ءساّنلا يف ةملكلا كلت تشفف «مهتهلآ ميظعتل اودجسف « ةروسلا يف اهأرق دق 26 هللا لوسر نأ ناطيتشلا

 elles «مهلك اوملسأ دق ةّكم لها نأ اونّدحتو [ . . ] نيملسُلا نم اهب نمو ةشبحلا ضرأ تغلب ىّكح ناطيشلا

 اولبقأف «ةكمب اونمأ دق نيملسملا نأ اوُئدُحو des ىلع بارثلا ىلع ةريغملا نب ديلولا دوج مهغلبو « الك هللا لوسر
 .223ص ء3ج ءريسفتلا «ريثك نبا « ًاعارس

 نأ اومعزف [ . . ] هنع كلأسأ اًمع ينتربخأ ام الإ ىرعلاو تآلللا حب كلأسأ ؛ٌمالغ اي :لاقف «ىريحُي هيلإ ماق )2(
 .321ص ء1ج « 1م ءةّيوبَتلا ةريسلا « ماشه نبا « ago طق ًائيش ىّرعلا و تآللاب ينلأست ال : لاق خو هللا لوسر
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EK ANتناك يذلا ءاهنيدو «ةّيعامتجالا اهتقالعو ءاهماظنو  Aموقتو «هيلع موقت  
 «ناكم ا يفو OL يف مّكحتتف «هب اهل حمست ام قف «هرئاعشل اهئادأ يف لئابقلا ةيقب ىلع

 . ةواتإلا ضبقتو

 . "ةّيلهاجلا راذقأ نم هطوحيو «هظفحيو «هؤلكي- ىلاعت لاو كي هللا Ju بش دقل

 ليللا يضقي ءراغلا يف وه اهف .هدادنأ قيرط ريغ ًاقيرط ةريسلا هل تمسر ىّكح بش نإ امو

àاه مث !دّبعتي ؛ معن ءدّبعتي  yaءاهلامجو اهلامب رجا « ةيرث ةأرما ةمدخ يف  a 

 ةمدخلا حبصُت ائيشف ائيشو .اهتايح ايحيل هل نمز الو «ةليبقلا يف هيضقي تقو الو ؛ لّقنتيو
 «ينارصن ةجيدخ مع نباف . ةمودعم اهتادقتعمو شيرعب مهتقالع ودبت ًالهأ طلاخيف ءاجاوز

 هقيرط يف كش نود  هسفن دجو مهب طلتخا اذإف ؛نيّدلا كلذ ىلع اوناك ًاعيمج اهلهأ لعلو

 هب ملأ ام مُهَق ىلإ هليبس كاذ ةجيدخ بيرق نكي .a مهنيب هيلع بردتيس يذلا ديحوتلا ىلإ

 16 Past هلبق هتليبق نم اهفرعي مل ةبرجت نم هاقال امو « يْحَّو نم

 ؛اهعيمج رصانعلا لفاكت ةّيمسّرلا ةريّسلا اهتمسر يتلا ةرّيبلا ةروصلا هذه لالخ نم ىّلجتيو
 ناك .دافأ وه الو ءاهنم لهن وه الف « هتريشع اهايحت تناك يتلا ةّيلهاجلا ةايح نع LS دعبل

 ةفرعملاب هل ملع ال ءايمأ ناك . هطوُطُح اهيف طخي نأ ءاش ىتم  ديدجلا A نكمُي ءارذع حفص
aAهل ملعالو « هلهأ يف 5  AIنودبعي يتلا ةهلآلاب هل ملعالو «هب نونيدي يذلا  lis.هل ناك  

 اذإو . دعس يني باعش يف هب طيحُت يتلا ؛ ,ةطيسبلا ةعيبطلا LÉ ىلوألا ةوادبلا ملعف ملع

 هل ناك اذإو . ىلوألا ة ةرطفلا ىلإ عوجرلا زمر «راغلا كلذ يف ًاماهلإ ag ةدابعف «نيد هل ناك

«Jalنوكي دق اهل مع نباو «هريغ اهل دنس ال ةأرماف  laنع ًاضيأ وه ًاعطقنم «ةيواز يف  

 P ad ىلع نويو «لاملا ىلع DÉS نيمألا ناك : ةنامألاف «حالس هل ناك اذإو . سانلا

 A 1م ؛ةيولا ةربسلا «ماشه نبا (1)

 « يصُق نب ىزعلا دبع نب دسأ نب لفون نب ةكرو ىلإ تقلطنا م « اهبايث اهيلع تعمجف «(ةجيدخ=) تماق مث )2(

 هللا لوسر هب اهربخأ ا هتربخأف . ليجنإلاو ةاروّتلا Jal نم عمسو EIs «رصنت دق y ءاهمع نبا رهو

 دقل «ةجيدخ اي ee تنك نئل هديب كرو سفن يذلاو «سودق سودق : لفون نب 459 لاقف . عمسو ىأر هنا

 « ةيوبتلا ةريسلا «ماشه نبا «”تبثيلف : هل يلوقف . ّمألا هذه بنل É ؛ ىسوُم ينأي ناك يذلا «بكألا سومان هءاج

lg cle73-74نص ص . 
 .5-81ص ص ؛2ج ء 1م ءةيوبَتلا ةريسلا ءماشه نبا :ًالثم رظنا ةريتسلا يف اهلك ةفورعم رصانعلا هذه (3)
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 دّمَحُمب ةدوعلا هتياغ ًاداضُم ًاباطخ ةّيناطيشلا تايآلا ةّصق موقت يمسّرلا باطخملا اذه مامأ

 هنيب تطبرف ءاّيعامتجاو États Coo Les هجامدإو ءاهعم عطقي نأ هل ديرأ يتلا هتعومجم ىلإ

 SL لرامز هيف ايس ps ta Li تعمر اللا يب

 ىدُه قفألا يف رهظامف ءرظتنا هّنكلو Pons یتمتی مهلالض هنزحأ دقو - ناكف .اهعم

 هفنتكاو «كلذ هيلع دتشاف . بيذكتو باذع نم هباحصأو مهنم هدجي ناک ام-لاز الو-

 تدم هللا دي اهّنظ هّنأل « اهلبقف «ةدعاسملا دي Qi «ةظحللا كلت ناطينشلا لغتساف « سأيلا

 ًارصنع LÉ Ra LR دق تاهلآب ًافارتعا اهيف دجو Y وأ « ةلزعلاو ءافجلا قزأم نم هجرخُشل هيلإ

ee a 

 هدنع JŠS تناك يتلا ةلوّدلا مايقو II ةملك عامتجا ىلإ ةديحولا قيرطلا ء ليسا همامأ

 ER تاهلآلا يطعُي نأ بولا لك يف هر مايقو اهمابق ليبس يف هعن امف . هقرافي ال ًاسجاه

 ةضيرع باوبألا همامأ حتفي لب «هنيدب رضي ال رمأ وهو «ةعافشلا نم Ras « ةناكملا ضعب

E A TEقالا واب  E 

SAضعب تنمض اذإ  gsهدعاسُت نأ عيطتست  اهتاهلآب فارتعالا يف انه زمر ةلّثمُم  

 . اهيف طيرفتلا هنكمي ال ةدعاسم هتيدو

ja,هتظقي يف هيلع حلو ؛هحرابُ ال هداؤُف يف جلتختو هدوارت تناك راكفألا هذه » 
 Qt موي تاذ ناك : هّبر عم هئاقل ةصرُ «هتالص هيلع تدسفأ gio «همون يف هيلع حلثو

 قينارغلا عمل اهّنإو «ىجرّتل اهتعافش OL :هناسل ىلع ناطيّشلا ىقلأف à us $ ؛ ماقملا دنع

Pفيك ةصقلا ىلإ رظناف  HRميقي ال يذلا «بيرغلا بيجعلا اهملاع ىلع  
 نيبو gril ماقملاو ةدابعلا ةالّصلاو لوسترلا دّمَحُم نيب عمجت يه اهف : ءايشألا نيب دوُدُحلا

 ملاعلا ىلإ لوقعملا نئاكلا انلاع نم انجرخُتف « ةلفغلا مونلاو كارشإلا تاهلآلاو ٌرّشلا ناطيشلا

 هلقث عضي نأ ةظحل E يف عيطتسي ,dE مصخلا SC ودبي ثيح ؛بيجعلا لمتحُما

 ىّنمتي ناكف «مهلالض هنزحأو «مهبيذكت و مهاذأ نم هباحصأو هلان ام هيلع ًدتشا دق قي هللا لوسر ناكو"(1)

can223ص «3ج ءريسفتلا «ريثك نيا  . 
 . 223ص ؛3ج ءريسفتلا ءريثك نبا )2(
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 وأ Piai ةبيطلا سفتلا قدصب دمحم نكلو . كاذ وأ CRAN اذهل ةبلغلا نوكتف «نازيملا يف

 اهتاهلآو ةّيلهاجلا ةايح « LI نيب ًالصاوتو à DE نيب انزاوت ماقأ «كنحلا يسايّسلا ءاهدب
 ماقما اذإو ءهل مكحل ا اذإو 48 ةعافشلا اذإف «ىلعألا دحاولا ههلإو مالسإلا ةايحو «ثالّثلا

 اذإو ؛ثالّقلا تاهلآلا دجوُتو «ناطيشلا هيف عتريو ءهّلل ةالّصلا هيف pl « عيمجلل حوتفم

 مهنم ناك نم ىح «بارلا ىلإ مههابج ce ىلإ ًابنَج dpi نوكرشملاو نونمؤملا
 هباوگتحا يذلا بارلا اذه يفو . هيلإ هعضوو «ًابارُث هنيبج ىلإ عفر ًادوجُس عيطتسيال

 ءاهيف ءاقبلا ىلإ مهحوُمْطو « ضرألا كلت ىلإ ًاعيمج مهئامتنا نع عئاّرلا ريبعّتلل ةروص لمجأ
dsاولبقو ؛مهتهلآب دَّمَحُم لبق د ًالعف  لزانّتلا اذه مت دقو .تاجرّدلا ضعب نع لزانتلاب  

 Lo مهسفنأ ىلع اورَّقوو «ةبرغلاو دعُبلاو لصفلا اهيف ةرجه هسفن ىلع رفوف «ههلإب

 لوألا نيملسُلا نم EUR نم نمّضو «هديرشتو مهديرشت اهيف نوكي دق «هّدض اهنوضوخي
 1 . بارتغالا باذعل E «ركولا ىلإ ًاعوُجُر

 LA وه كلذ

 ؛ةرّوطنم ةيمارد ةف كلذ يفو e aas وهو ساعثلا هبيصُي MA ةصقلا تلعج دقل

 «تاهلآلا هيف دجاوتت الأو «لوسرلا aa ثيح ماقما ناطيشلا لخديألا يضتقي تقي عقاولا نال

 ليبس ساعُتلا ناكف .هلثم مهل رهظأو «ءادعلا هل اورهظأ ةعامج نم ًاضرع دمحم لبقي الأو

 نم ساعُتلا نإ مث .دلاخلا a لامجب اهرصانع طختو ؛ روظحلا زواجنتل ديحولا ةّصقلا

 رگ دقو ءاهيلإ راص يتلا مزمل دمحم ةلاح نع ربعي هن . رخآ ايف ًاضرغ مدخي  ىرخأ ةيحان

 يف :ملحلا يف هتدجو Sp ؛ عقاولا يف CE ةلاحلا هذه دجت مل ْذإو .هل ةعومجا ماليإ

ibtميلأ عقاو نع ةلفغ  » » AE؛تاهلآلا تّلجتو «ناطيشلا  ssنوكرشملا لبو » 

ee dbلب «  Lesًالوذخم لبق نم هيف ناك فقوم ديس  àعفر تعض ةّصصقلا ًنأكف  
 ds «نمألاب هراعشإلو «هل صالخلا لالحإلو دّمَحُم ةايح ىلع مّيحُي ناك سوباك

 . ةريصق تاظحلل

)1( Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.3, p.78. 

 ) )2نبا  a ES.223ص «3ج ءريسفتلا
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 ENS !مهلثم رشب YJ دمحم امو «ساّلا ملحي امك LLE ءنذإ ملحي ناك دّمَحُم
KUENهمرحتس  LÉاذإو «تايآلا خسنت تايآلا اذإف . ملا اذه نم  LGًاهجو  ديدج نم.  

 مائولا اهيلإ دوعيل ؛ حلّصلا دي اهيف اهيلإ دم نوكي دق ةصرُق ترسخ دقو « شرف عم هجول
 . PLASI عامتجاو قافولاو

Seهذه  aج نأ . عقاولا ىوتسُم ىلع  نكمُي ال الا ةلوهسب - ن  
 !ىرخألاب امهادحإ لبقت نأ ضرأ ىلع ةدايسلاو ناطلّسلا ناعزانتت .geped osi ًاقاقو

 نأ «ءادعألا ةوخإلا تاعارصب اهمايأ ثّدحُت يتلا ةريزجلا كلت «ةريزجلا نم et نكي

 تفصع دقل ؟اهتاواتإ عْمَجو اهتيب دورو اهاعرم رمأو اهرمأ ىلع اعم باصتنالاب البقت

 عارصلا نال ؛ريهطتلا لظ يف الإ اهل رارق الف ءرصرّصلا حيّرلا اهيلع تّبهو « ةفصاعلا ةريزجلاب
 نأ بالو قحا يف نافرطلا يوتسي نأ نكمُيالو « نْيكَرط دوجولف عارص كانه ناك اذإو «مئاق

 نيح يف ٌريخلا ٌرشلا شياعي D لوبق وه قافولاب لوبقلاو .ًرش رخآلاو ءًاريخ امهدحأ نوكي
 الإ نوكيال ةعومجملا ىلإ رارقلا ةدوع AU» نع SE نع Bag ماتا ىلإ تاتمتجلا بست

 حبصُي يذلا رخآلا ىلع ءًازمر bo اعقاو نإ ءءاضقلاب الإ متت SY ةبلغلاو . عارصلا يف ةبلغلاب

 يذلا ءادفلا شبكو Le pad ابرق نوكي ْنأ دمحم داك دقو . صالخلل ةعومجملا همّدقُت نابرقلا

uiىلع ءاضقلا ليبس يف  AR ges 

 :نابرُقلا 3% 2

 مهفو Ed» نيقيرفلا ملاعم تحضلا شيرك دّمَحُم نيب حلصلا ةلواحُم تلشف إو
 . هعم يملس لح ىلإ ليبس ال نأ شيرف تمهفو «ناطيشلا ءاوغإل ةضرُع ناك هلأ دمحم

 « ةيناطيش دعب اميف تدع يتلا «تايآلا هذه ردو رساجت ْنَم لّوأ نوكي دق قاحسإ نبا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو ( 1)

 BAH هذه هيف تمهاس نوكت دق ناركُ نم قاحسإ نبا هدجو ام لعلو . LS ىلع ال us ا ىلع تيقلأ

 نع eg ناك هّنإ : هنع ليقو US  عّيشتي“ ناك dj : هنع ليقف «هتريسو هملع يف مهتاف t S طسقب

 ليقو B يف اهعضيف à CE ذخأيف «ثيدحلا يهتشي ًالجر ناك" [À : هنع ليقو «"ةلطاب ثيداحأ نيلوهجلا

 تاماهّتالا هذه تناكو ."ءاستلا ءلزاغي وأ ءرماسُي [ . . ] دجسملا Re يف ءاستلا نم ابيرق سلجب ' ناك نإ : هنع

 هطاهعضو يتلا ةمّدقْملا يف كلذ لمجم رظنا . مهريغو ؛توقايو :(823 /207) يدقاولاو e يناكذاشلا نع ةرداص

 .62.46ص ص « 1ج le «ماشه نبال ةيوبتلا ةريسلا باتكل دعس فوؤّرلا دبع
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EN AIS GÍ الو لوُسر نم BUS ني GSTT p هيلع ò gilaa 

LS 24 i ياء هنآ مڪر د“ ELLE ىقلُي ام هلآ سيق تي 

dús ىف ath ترو “هنو ةا ضر میو ىف تريل تف GC یھب 

 ءاينألا هتوخإ ةايح يف دجوف ° رایو  ESيلا تاملكلا كلت نأ نقيأو ءةربعو ءازع

 «ربصلاب دّلجتو ءاخسن اهخسنف « هللا مالك يف اهاقلأ ناطيشلا نم ةنتف سالا اهلوح عمتجا

 نم هبحصو سيلبإ برح ىلإ ماقو  EEيوق وهو فالخل ا هيف ناك يئأللا ثالّقلا تاهلآلاو

dre ih p هلوقب: NP ٍنَع ضر Y اَمب ْعَدْصَأَف » :للا لوقب fe 
dos رخآلا هلوقب وأ: a نم كبت ِنَمِل َكَحاَنَج ٌضِفْخآَو ) ترييرفألا 

 ٌريِذَتلآ اأ  . 4 if,مهرذنأف « ىلعألا ىدهلا عنا نيبملا ريذنلا  هدحو وه تابذإو

 «مهمالحأ مسو «مهنيد باعو «مهتهلآ ب سو ؛مهدّعوتو  lesبقحف' «مهءابآ

Pau مهضعب ىدانو «موقلا ذبانتو «برحلا تيمحو ءرمألا 

 ءارو شرف تعضو  USيف هعبتي بهل  de«هلاحرتو  CARSباطخب لوألا عدّ
 :لوقيف ؛ةليبقلا ىلع فقي [ . . ] لئابقلا عبتي و هللا لوسر' ناك :باطخب يناثلا هضراع

 ؛نالُق ينب اي  Àاودبعت نأ مكرمآ « مكيلإ هللا لوسر  cdهب اوكرشُت ال  oly bd«ينوقدصُت
 ىتح «ينوعنقتو  Gينب اي :هفلخ نم رخآلا لاق هتلاقم نم غرف اذإو ءهب ينثعب ام هللا نع

 «شيقأ نب كلام ينب نم نجلا نم مكءافلحو ىّرعلاو تاللا اوخلست نأ مكنم ديري اذه ؛نالُق

 دمحم باطخ ناك اذإف ."”هوعبّتت الو ؛هل اوعمست الف ؛ةلالّضلاو ةعدبلا نم هب ءاج ام ىلإ

 هللا ىلإ ةوعد  OGديدش ريهشت بهل يبأ باطخ  e ASدعو ةلالّضلاو ةعدبلا بحاص

 نم مهءافلُحو ىَّرُعلاو تأللا اوخلسي نأ ىلإ مهوعدي ناك ْذِإ ؛ًاعيمج ساتلا  OUاعيشو

 .53 52/22 جحلا (1)

 .94 /1كرجحلا (2)
 214-215 /26ءارعشلا (3)
 89 /15رجحلا (4)
 .102ص :2ج cp : ةّيوبنلا ةريسلا «ماشه نبا (5)
 . 102ص :2ج ؛ 1م « ةّيوبلا LAN «ماشه نبا (6)
 568 ص ؛4ج «ريسفتلا à y نبا(7)



dssرهظو ؛ةملكلا تعمتجا «بهل يبأ صخش يف ةلّئمُم شر هرركُت باطخملا اذهو أ  
 داسف ةنيدملا يف ناك اذإو 4 Jets لعفبف بارخ ةنيدملا يف ناك اذإف ٠ ةعومجملا ودع ءودعلا

 عم عطقلاو ةهلآلا خلسو ديلاقتلا خسمو مّيقلا ليدبتب ديدهت ةنيدملا يف ناك اذإو « لعاف لعفبف

 ىلع ءاضقلاب الإ صالخالو .ًاضيأ لعاف لعفبف مهنيطايشو مهتسلابأل RE سالا باطخ

 نود نم هرايتخاو « هيلع ie padl OEL الإ لعافلا كلذ ىلع ءاضق ال ؛ٌنكلو . لعافلا كلذ

 ىرخأ دم ركذُ ةلاح يهو . سد وأ داسف نم اهباصأ É ةنيدملا a همدب ep bleh هريغ
 نع هب Rs DR ىلإ تعسو à لهألا ةدحّتم اهنم ةدحاو لك تماقف e A اهباصأ
 اوراتخا .ءادفلل شبك لوح ساّنلا ةملك تعمتجا ؛نوعاطلا ةبيط ةنيدم باصأ اًملف .اهبنذ

 هراتخاو Créon نوُيرك يف É ةطلسلا هتراتخاو oda يف É ةهلآلا هتراتخا « بيدوأ
 يف نيلم سالا هراتخاو « ةَهكلاو Tirésias سايزيرت يف obea نيّدلا ىلع نومئاقلا

 مهعامجإ قفاوف ءرايتخالا كلذب فارتعالا ىلع بيدوأ اولّمَح ًائيشف ایشو . مهاروش سلجم

 yalin يذلا ةنيدملا OL Å نوكي نأ هنم ًالوبق هيبأ سويال لتاق هَّنأب هفارتعا ناكف «هدنع ئضر

 نوكي 9 حلصي بيدوأ ناك امل ةملكلا عامتجا الول .نوعاطلا نم ءاهسّنّدو اهداسف نم
 امل ؛لقاعلا «ميكحلا ؛لداعلا «ميسولا ةنيدملا ىتف بيدوأ نكي ملول ًاضيأ ؛نكلو . "انابرُف
 ّنإو ؛ةعومجملا كلمت ام ريخ نوكي نأ بال نابرقلا نإ . لّضفملا ةنيدملا نابرُق موقي نأ نكمُي ناك

 يظح مت ؛ةعومجملا كلمت ام ريخ بيدوأ ناك دقو مات عامجإ دعب الإ اهنم لبي ال نابرقلا

 | . اهنابرق نوكي يكل اهعامجإب

 ةروُقلا اهيف رمتختو ءًارخن سوّسلا اهيف رخني «لاصوألا ةعّدصُم ء ةضيرم شرف تناك

 ًانابرق هميدقتو «ءادفلا شبك ءافطصا نم ّدبال à LE اذه فو نم اهل ديال ناكو .ًارامتخا

aiاهراتخا دقو «قالطإلا ىلع ةّيانوُيلا تاّيديجارتلا لب «س.لكوُفوُس تاّيديجارتٌمهأ نم اكلم بدو أ ايديجارت  
 بالقنالا يف Éd يديجارتلا لعفلل لاشم يهو ءايديجارتلا يف ه هريظنت ينبيل ؛هنم قلطنا « الاثم سيلاطوطسرأ
 اهئاقش نم ةنيدملا يذلا وم بيدوأ هيلإ لآ يذلا ءاقشلا نكلو . ءاقشلاىلا ةداعسلا نم لطبلا يف ف لصاحلا

Jetصن رظنا .بيدوأب « اهئانبأ ريخب ةنيدملا يحض ةعامجلا ةداعس قيقحتلف . اهتداعس اهلا ديو ؛نوعاطلا يف  

ENم.م.105 - 143. : يف ايديجا  Saphocle, Théâtre complet,كلذكو »  EGAN Le ANبدألا نم ؛نيسُح هط :  
 صئاصخ ضعي زاربإل اكلم بيدوأ صن راريج ينور دمتعا دقو . 320 234 ص ص سيلكوُفوُس «ينانوُيلا يليثمتلا

 :يف ةصاخو ؛ هلامعأ لك يف كلذ ىدص دجنو A AS» نيبارقلاب ةقّلعتملا هتيرظن
René Girard, La route antique des hommes pervers, pp.42 - 50; La violence et le sacré, pp.105 - 4 
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 ميسولا ىتفلا وهو رودلا اذه بعليل دَّمَحُم نم ريخ نمو .ًاحبذ اهدبعم مامأ حبذي ؛ةهلآلل

 تناك Slå هماقم موقيل  هريغ  حلصي يذلا اذ نَم ؟اهلاحوأو ايندلا eg A لداعلا نيمألا
 50 3 € Je 5 E7 هو

 «ىلوألا اهتايح Gyles ءترهطت هيلإ هّتداعأ اذإف ءاهيلإ هللا ةبه «دوعوملا اهاتف هنأ فرعت شير

 يبأ باطخامو . كلذ لوح عامجإلا لّصحُت نأ اهيلع يقب ؛نكلو . ةمعتلا ماودو يضاملا ةايح

 Rs نمو  ىعسي ناك . كلذ ىلإ ةطساولا الإ ءدّمَحْمب ارهشم « لئابقلا نيب هرشني بهل

 .كلذ اهل مت دقو .ةهلآلل اهنابرف ءءادفلل اهشبك AUS ءافطصا ىلع اهّلُك ةعامجلا لْمَح ىلإ

 علط دقو يه اهو «هلمع Us هفْكَوب رارقلا ذخّتت رجح اب ًاموي اهفارشأ عمتجا دقو يه اهف

 لجرذخأو :"هباوطاحأف ءدحاو لجر ةبثو هيلإ او بوف" ءًاعيمج اهلاجر دّنجُت دمحم اهيلع

 لوقيْنأ الجر نولتقتَأ ؛مكليو :لوقيو «هنوذ يكبيركبوبأ ماقو , هئادر عماجمب' مهنم

Pa 

 سانلا نأ ىلع ًاليلد موقي۔ ماشه نباو قاحسإ نبا دعب نم ريثك نبا هندي . مالكلا اذهف

 É صالخ الأ ىلع اوقفّنا مهّنأكو «دّمَحُم لتق نوغبي «دحاو لجر مايق اوماق ETS يف ًاعيمج

 تلشف اذإو . مهتلواحُم ركب وبأ لشفأ ْذإ ؛ةّرملا هذه مهنم اجن هّنكلو . هيلع ءاضقلاب الإ نوناعي

 هبوث عضوف' « طيعم يبأ نب ةبقع i مهدحأ اهيف اوبدتنا اهلبق ةلواحُم تلشف دقف ةلواحملا هذه

 اوضق اوناكل à هبكنمب ذخأيل ركبوبأ لبقُي ملولو gas ًاقنخ هقنخف (Sr) هقنع ىلع

 . قفألا يف دَّمَحُم ىلع ءاضق الو «تالواحُلا تدّدعتو . هيلع

 !؟ىرُث اي بسلا امف

 :انابرُق نابرشلا حبصُي <g لامتكالا نم ديالو ص عقاولا يف هبوشي عامجإلا اذه نإ

 قّقحُت ىح UY ناكو (Va ماقو «هعنمو ؛بلاطوبأ des دي هللا لوسر ىلع بدح" دقل
HSنع هتيامح عفريف ءاهرارقل بلاط وبأ عضخي نأ اهضرغ  «deطقسل كلذ لعف ولو  

 . شرف يديأ هيلإ تّدتما ةرم لك يف ًادمحم هذاقنإب ركب وبأ هبعلي ناك يذلا رودلا  ةرورضلاب -

 .61ص 3g 2م . ةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نبا(1)

 .60 ص 137 2e» .ةياهتلاو ةيادبلا «ريثك نبا(2)

 . 98ص «2ج «1م « ةيوبتلا ةريسلا e plia نبا كلذكو 62ص Ig ؛2م ءةياهنلاو ةيادبلا «ریثک نبا (3)
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 اذه لاق اذإ الإ صالخ ال نأ تنقيأ دقو « بلاط يبأ ةققاوُمب زوفلل اهلاجر شرف تدّنج
 ةلعافلا تالئاعلا عيمج ÉA lais مهنع اوبانأ . مهلوقب ةفيرشلا ةلزنملاو ةيلاعلا ةبترملا وذ لجّرلا
 مث . "هع اوفرصناف ءًاليمج ادر مهّدرو ءًاقيفر ًالوق مهل لاق" ÉS «هيلإ هولسرأو ء ةنيدملا يف

 Co دحأ كلهي ىّتح كاّيإو D وأ ءاّنع هفكت” : باطخلا Es «ةيناث ةرم هيلإ اوداع

 هنيب ًاقارفل كلذ يف إو «هلزانث cod موقت AT اهف «بلاط ييأ يف هرثأ مالكلا اذهل ناك

 لَو هللا لوسر مالسإب اسف بطي ملو «مهتوادعو هموق قارف بلاط يبأ ىلع مظعف' « مهنيبو
 OGA تناكف .'هنالذخالو

 Ads ءةهج نم  اهنم ديس وهو - شرف نازيملا يفك يفو . بلاط ابأ دوارُي كّشلا أدب

 نأ ملعي ناك .مكحيو عّرستي مل هّنكلو . ىرخأ ةهج نم ًاديدرت هددرب ملك نم الإ ريقفلا دبعلا

 مد ردهت مل ةبيط ةنيدم . هسفن OLAN ىضر ىلإ  ًاضيأ  جاتحي  انابرُق حبصُي ىّتح  نابرقلا

 ينيجيفيإ Ft مل Agamemnon نونماغأو .اهاوه قفاوف «فرتعا ةعاس الإ بيدوأ

Iphigénieهتنبا  fl Uaةعاس الإ ةداورط برح ىلإ قيرطلا هب قشي ًانابرُق ةليمجلا ءارذعلا  

 وه اهو . Pan هنم Aa «هلإلل ينه «هاتبأ ءدّدرتت ال : سفن ةبيط نع تلاقو «كلذب تلبق

 رمألا نم ينلّمحُت الو «كسفن ىلعو «يلع قبأ «يخأ نبا اي" :دّمَحُم ىلإ ىعسي بلاط وبأ

 ءادفل اشبك مايقلا ىلإ «بنذلاب فارتعالا ىلإ « هسفن ميلست ىلإ هوعدي هلاك ناك ."قيطأ ال ام
 لالظ يف ينيجيفيإ الو ؛ةريشعلا يده ىلع ريسي بيدوأ نكي مل ىتفلا كلو . اهلهأو ةليبقلا

 نوكي نأ ضفرف . ىلوألا LUN نيبارقلا روّصُع تاملظ يف ليعامسإ الو «دلاولا بح

 سمّشلا قيلحت اهيف GS ؛ ءامّسلا ملاع ىلإ هل ًاعفر هب ةيحضّتلا يف ناك ولو LÉ « مهنابرف
 ول هللاو' :ةليبقلا ضفريو co ضفريو «كالهلا ضفريف « ملكتي فيك هيلإ رظنا .رمقلاو
 وأ هللا هرهظي ىّتح رمألا اذه كرتأ نأ ىلع «يراسي يف رمقلاو « ينيي يف سمّشلا اوعضو

 1٠م AR ؛ماشه نبا ؛63- 62ص ص 3ج 2م « ةياهّتلاو ةيادبلا «ريثك نیا : يف رابخألا هذه رظنا (1)
 نبا هنع اهلقن دقو «قاحسإ se ةريسلا بك GLT امك  دفولا اذه ةبيكرت .sygn 101. 99ص ص 1

JSشيرف فارشأ“ نم نوکتی ناك هنأ "» SES,اهيف ةلعافلا تالئاعلا لكل  . 

Lai (2)ينيجيفيإ  ONEسديبيروأل اهرهشأ تاّيديجارت ةّدع يف  «Euripideنيسار اهدمتعا يتلا يهو  

Racineةباتك  Racine, Jphigénie, in Théâtre complet 2, pp. 131 - 193. : La 
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 ةيحضت نمو ؛ ةليبقلا هذهب هطيرت طباور نم هدنع ىوقأ 'رمألا اذه" ناك دقل . "هتكرت ام هيف كلهأ

0201 
RESدقو ءاهدفو هيلإ تداعأف «بلاط يبأ ىلع  ديدج نم تّرك .سأيت  

gelاهباطخ  OYIنابرقلا وه ًادّمَحُم نإ ةحارص لوقت يه اه . هيلع رابغ ال تابو , 

 كنيد فلاخ يذلا اذه «كيخأ َنبا انيلإ ملْسَأ :بلاط يبأ نم بلطت يه اه .هريغ نابرف الو

 ais ءاًتمالحأ ةفسو «كموق ةعامج Dos ؛كئابآ نيدو

 «مهدهنأو ءاهنايتف لمجأ بلاط يبأ ىلإ تلمحف كلذ نم دعبأ ىلإ ASS تبهذ دقو

 دلو هذخّناو ءهرصنو «هلقع كلف aA :ةلئاق دمحم نع ًاضيوعت هيلإ هتمدقو «مهلقعأو
sos هتمدق يذلا ديلولا نب ةرامع ناك ." ق ASSكلوهف ٌريخ دمحم ناكم بلاط يبأ ىلإ  

 Ah هماقم موقي نأ نكمُي الو ءدّمَحُم نم لضفأ نكي مل هلأ ملعت تناك LS ؛كلمت ام

 خيلشلا نكلو . كلذ نع عجارتلا ىلإ ليبس الو « هتراتخا يذلا نابرشلا ًادَمَحُم ES هب تلاتحاف

 ينبا مكيطعأو «مكل هوذغأ مكتبا ينوطمُت أ" :رخاّسلاك لاقو som ضفرو «ضرعلا در

 ءاجه مهوجهي ماق لب A اذه دنع هبرمألا فقي ملو . ادبأ نوكي ال ام هللاو اذه !هنولتقتف

 . هل هنالذخ نايو ءًاغلاب اريثأت مهيف À ICE هل هتدّلخ رعش يف ًاعذال

 «ةيحضتو نابرُق JE دض مئاقلا ديدجلا هباطخو يوقلا همزع لضفب daa LE دقل

 Du موقي نأ نم  فيرتشلا خيشلا EN معلا اذه يف HE ضرألا يف رذجتلا ضعب لضفيو

 Shs .اهيف نُيقيرفلا ءامد كفسو اهتاعارصو اهقرفتو اهقاقشنا نم صالخلا ىلإ ةنيدملا

 ىدانو ؛موقلا ذبانتو «برحلا تيمحو رمألا ءبقحف' :برحلا تماق نابرقلا لطب
 ماقال
Lan مهضعب 

 .102ص 27 cle « ةيوبتلا ةريسلا e ماشه نبا كلذكو 63ص 13e 2م «ةياهّنلاو ةيادبلا «ريثك نبا(1)

 ue“ ص 53e 2e « ةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نبا + يف شيرُثو بلاط ينأو دّمَحُم نيب رئادلا عارصلاو ةسعقلا رظنا ( 2
 نم ةذوخأم اصن يف ةدراولا تاداهشتسالاو . 103 101ص ص 62 ء1م la pa نبا كلذكو 64
 .رابخألا هذه دروُت GENS يف اهسفن يهو .كانأه

 . 6463ص ص ء3ج 3م ءةياهتلاو ةيادبلا ءريثك نبا (3)
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 «حلّصلا ةلواحُم «ىلوألا ةلواحملاك تناك . فما فقوُيْنأ ةلواحملا هذه عطتست مل

 O AAN اهتيلهاج e يف كم يف ايلا ةايحلا تلصاوتو «عيرذلا لشفلا اهلثم اهباصأف

 :ّنجلاو نيطايّشلاو سيلبإ ضيورت يف - 3

 انسمل .ءايمعلا اهتّيلهاجل obah à A A Ts نيطايشلا نم هدنُجو سيلبإ موقي
 AU ؛ثالّثلا تاهلآلا لاح ناسل سيلبإ اهيف رهظ يتلا ةيتاطيشلا تايآلا لالخ نم كلذ

 ىلإ لئابقلا هيف وعدي ناك يذلا ءرّركملا بهل يبأ باطخ لالخ نم كلذ انسملو .ةاتمو ىّرعلاو

 يفألإ اهتّيلهاجو LD. M عقاو يف .دوجو الف . نجلا نم ءافلُخلا عم دهعلا yai مدع

 ةدابعلا ةايح ىلع كلذ رصتقيالو .نجو نيطايش نم اهل عمتجا اميف ةلّثمْلا ىوقلا هذه لظ

 ينج رعاش لكل ناك . ةّيعامتجالاو y ةيركفلا ةايحلا رهاظم É ىلإ هادعتي لب ءاهدحو

 AU نم دفو رفاسُم لکل ناكو .ناطيش وأ يّنج رحاس وأ نهاك لكل ناكو . ناطيش وأ

 ًاناكم وأ ًايداو لزن اذإ مهنم دحاولا ناك .هب اوكتفو ؛هنع اوجرخ «مهنع جرخ DU . هيمحيو

 كلذ ميظعب نوذوعي ele يف برَعلا ةداع تناك" كلت . هينكاسب ذوعي يراربلا نم ًاشحوُم

OLSIناجلا نم  Dةريزجلا سارح ْنجلاو نيطايشلا تناك ."”مهءوسي ءيشب مهبيصي  

 gra هباصأ . هنيد هيلع نودسُفُي A ضرع ْنَم لّوأ  اقباس انيأر امك  اوناكو . اهدوُمجو
 لوقو «لوقي نأ اوؤاش ام هولوقو «ناطيلشلا نم ةالّصلا يف y «ةالّصلا يف

 ىوقلا هذه عارصل مالسإلاو هسفن دَّمَحُم دّنجُي نأ -Of ةبارغ الف .ناتهُيو روز نيطايشلا

 ءاضق اهيلع ءاضقلا يف D ملعي وهو ءاهّدض ءاجوه ًابرح اهّئشو « هلاضن اهب أدبف . ةريرشلا

 هيف ضبار سيلبإ اهميعز Os ؛ءاركن ةّيلهاج نم هب اوّبشت امو «سنإلا نم اهئافلُح ىلع
 .وه هيلع ىضق هيلع ضقي مل ناف «هدّص رتي

 لبق دمحم عم شرف تبرج دقو .دّمَحُمو TS نيب HN عارصلا اذه لوح ةريثك yaa ريثك نبا ريسفت رخزي ( 1)
 ءالوأ ةملكلا هعم ترجف . ميلاعت نم رشني ناك Le هعجارت ةيجار ءاهل ةحانملا لبسلا لك ام هنيب ةّيلعفلا برحلا مايق

 «ريشك نبأ pla" ةصقو ةببيد ا ةّصق يف ةدراولا ثيداحألا ركذ ' كلذ نمو ءهنم galain «ءاذيإلاو ديدهتلا مّ

 .202 197ص ص «4ج «ريسفتلا

 429 ص 64 «ريسفتلا «ريثك نبا )2(

 . 279ص «2ج ؛395ص «1ج ءريسفتلا «ريثك نبا (3)
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 «"ةءارقلا هيلع تسبتلاف ءأرقف [ . . ] حبلا ةالص يلصي" رم تاذ-لوسّرلا ماق

لس ًالمعتسُم هدواع سيلبإّنأل ؛ركلو ءهباصأ نايسنل وأ «هب ملأ ضرمل ال
 لوسرلا هفصي ًاحا

V يف هلعجيل ؛ران نم باهشب ءاج سيلبإ هللا ودع نإ" :ًالئاق ًالیمج ًافصو
ASثيبخلا . 

 LGH اهدبعي «نيطايشلا زمر AN همامأ عفري هّنكلو LES ىلع طقفةالّصلا دسم ال

à Aذاعتسا .ًاربص هعم دمحم عطتسي ملام اذه . هير ةدابع ناكم اهتدابع ىلإ هوعدي هلاکو  

 نيب هبال درب دجو gim «هقنخي لازامف «هدیی هيلع ىوهأو EN» هللا ةعلب هنعلو ءاثالث هلاب
6) 

 ( aaoهائيّن  -اهيلت يتلاو ماهبإلا .

 Jaos p :لاق ْذإ هيخأ oG ةوعد الولو .نيعّللا سيلبإ نم dE اذكه

ÉE Jossین ال  ENءاضق هيلع ىضقل "4 َىدْمَب  Lhلوسّرلا لاق امك وأ : 

 سيلبإ لتق ال ؛نكلو .**”ةئيدملا نايبص هب بعالتي دجسملا يراوس نم ةيراسب اطوبرم حبصألا

 ةّصقلا انأل ؛ىزغم اهيلإ فيضُي نايبتصلا هب بعالتي ةيراس ىلإ هطبرو هسبح الو عقلا ديفي

هقنخو هيلع ضبقلاو سيلبإ رمأل عايصنالا مدعف .ريغال زمر نع ثحبت  ثيملا نأش اهنأش ام
 

 «ناطيشلا ودع ىلع دَّمَحُم قوفت أدبم خسر لاعفأ اهلك LS ًاقباس اوقنخ املثم ًاقنخ

 .38ص «4ج «ريسفتلا ءريثك نبا (1)

 . 38ص «4ج «ريسفتلا «ريثك نبا (2)

لاق مث ؛كنم هللاب ذوعأ :لوقي هانعمسف -egba لي هللا لوسر ماق :لاق  هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع“ (3)
: 

 يف لوقت ةلانعمس ؛ هلا لوسر اي :انلُق ةالّصلا نم غرف ÉG ba لوانتي هلاکو هدي طسبو AS ء هللا ةنعلب كنعلأ

 ران نم باهشب ءاج سيلبإ هللا ودع نإ : هللا لوسر لاق «َدلدي تطسب Ilg « كلذ لبق هلوقت كعمسن ملائيش ةالّصلا

 تارم ثالث رخأتي ملف IAEN هللا ةنعلب كنعلأ : تلف م «تارم ثالث كنم هللاب ذوعأ EL «يهجو يف هلعجيل

ben Daهذه اهنم  : E EA 

 «يديي تيوهأف سيلبإو isib ول :لاق هتالص نم غرف اًملف «ةءارقلا هيلع 2236 ءأرقف «هفلخ as حبصلا

 Dy .38ص «4ج «ريسفّتلا «ريثك نبا EU يتلاو ماهبإلا  نّيئاه يعبصإ نيب هباعُل درب تدجو pi هقنخأ تلزامف

  دمحأ مامإلاو يئاسنلاو ملسم نع ثيداحألا هذه لقن

 .35/38ص )4(

Yyy )5(يخأ ةوعد  olرخآ ثيدح يفو ء 'ةنيدملا نايبص هب بعالتي دجسملا يراوس نم ةيراسب ًاطوبرم حبصال  

گذف مكلُك هيلإ اورظنتو ءاوحبصُت ىح دجسملا يراوس نم ةيراس ىلإ هطيرأ نأ ت درأو * :لوقي
 DL يخأ لوق تر

 ٠38 ص «4ج ءريسفتلا «ريثك نبا GE EN GE ال اكلم Jois Jay : مالّسلاو ةالّصلا هيلع
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 ناك ,OGE نيبو هنيب انه ةصقلا عمجت يذلا ًادَّمَحُم نإ م . ةّيلهاجلاو S ىلع ؛ ةّمث نمو

 حضفت ال نأ يضتفت يتلا ةّيلمعلا رس ىلع ظفاحف «ناجل او نيطايشلا ضيورت ىلع هلثم ًارداق

 ظفاحيف OU عم OUI ناك امك ًامامت ءهدعب نم دحأل يغبني ال يذلا هك َرمأ ءآرمأ

 هتوربجو $ اه  دقفي هّنكلو ؛ةحضاو حمالم الو اهل دسج ال يتلا هتروُص ىلع سيلبإ
 ضبقلا نإ Ge ًاصالخ هنم صّلختو ءًاضيورت هضورف «هسبحو هقنخ يذلا دَّمَحُم يف هريثأتو

 كْفَّسو AL بيجعلا ةّصقلا ملاع يف يواسُت تاّيلمع هديرشتو هدرَطو au sua ىلع

 «درط رش هدرط هّنكلو هيلع يضقي نأ سيليإ هاصع دقو  ءدبلا يف ًارداق هللا ناك .همد

 وُهاهف .لثم دحل اذه يف ناك دقو .اهباعشو ضرألا هلزنأو ءاهنانجو ءامّسلا نم همرحف

 هدرط املثم «هترضح نم هدرطي ؛هدجسم نمو « هتالص نم هدرطي لب «سيلبإ ىلع يضقيال
 هيوري «قحلا باطخلاب labi t ءافص OI موقي وه اهو . هسدُق ةرضح نم ًاقباس هللا

 «ةّيلهاجلا نكس هنكسي ناك يذلا سوهلا كلذ نم عقاولا يف - صّلخت دقل .ءاش ثيح

 رهاظم اياقبو يضاملا راثآ نم صّلخت «بلقلا ةنيدملا ىلع Ed سوباكلا كلذ نم صّلخت

Jaهباجُي نأ هنكمُي كلذ لصح دقو ؛نآلا . داسفلا ضرألا يف  aال يذلا ٌرشبلا  JE 

 .ًاليوط هكهنأ يذلا رزولاب هاّنراق ام اذإ اعيش

 ةّماع اوناك مهو" «نعيمجأ -ohl كلذك  ضّور َسيلبإ ٌناطينشلا دمحم ضور املثمو
 نم. ماق يذلا POA روس نم نْيتروس يف مهب هلوسر ءاقل هللا دَّلخ دقو ."'”سيلبإ دوج

 نوعمسيف ؛ يحولا نوعمتسي' اهيلع نوصّصلتي اوناك يتلا ءامّسسلا ربخو نجلا نيب ًالئاح لبق

 . ”ارشع اهيف نوديزيف ء ةملكلا

 يمر الإ هدعقم يتأي ال (نجلا-) مهدحأ ناك HE هلوسر ten ةعاس لاحلا تربعت

 اعيش ناب مهل Ab ؛"سيلبإ ىلإ كلذ اوكشف" «مهرمأ يف اوراتحاف ؛"باصأ ام قرحي باهشب

 169 ص «4ج «ريسفتلا ءريثك نبا (1)

 .1/72-17نجلا ؛ 29-32 /46فاقحألا )2(

 . 165ص ؛4ج ءريسفتلا a S نبا (3)
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 ىلإ رادقألا مهتداقف PLAH رمألا نوغتبي اهيراغمو ضرألا قراشم يف اوبرضف «ثَّدَح دق
 ىلإ اوعجرف LE 2 نآرقلا هيلإ اوعمتساف ءهبحصب يّلصي لوسّرلاو ءرجف ةعاس «ةلخن عذج

 Jite اَنِْمَس اإ Deal ىلإ ید اَ VIE Re اَنِإ ,da مهموق

 هلّهَدَشْلا ائَدَح ماق .ًالصف ةملك نجل او دّمَحُم نيب لوألا ءاقللا اذه يف نآرُقلا ماق دقل

AS S LEنوؤطاوتي اوناك يتلا ءامّسلاب مهتقالع مهيلع عطقو « مهيف » AVÉىلع  

isiءاهفيرحتو اهرابخأ  aةرحسلاو ةتهكلاو ساتلا نومهوُي  PEبيغلا ملع . 

 فرعي ناك يذلا ناَمْيََس دهع يف ىّتح  مِهّنِإ لب «ًاليوط ًانمز كلذ ىلع ib دقو

 ءًارذن es نم هّيسرُك تحت اوعضوو اورساجت م ءًابيصن رابخألا كلت نم اوجور دق  نوفخي ام

 ؛هتايح يف ههّوشُت ةَّجح Lg تماقل دمحم الولو . GRIS رْحّسلاب ساّنلا مامأ هومهّناو

 Va يف هوشو

 نأ لوألا ءاقللا فوُرُظ تضتقا دقف . "سيلي دوج ؛نجلا عم ناث ءاقل دّمَحُم ناك مث

 ناكو .””ءاحيإلا ءادتبا يف" كلذ ناكو à PEU هذه مهروُضُحب رعشي مل للت هللا لوسر“

 . كانه نم اصن يف تاداهشتسالاو . 165ص «4ج «ريسفتلا «ريثك نبا : يف ةّصقلا رظنا (1)
 .1/72نجلا (2)
 .30 /46فاقحألا )3(

 . 228 227 ص ص هالعأ انلمع رظنا )4(

 ص «4ج ءريسفتلا ؛ريشك نبا : يف هصوصخب اصن يف ةدراولا تاداهشتسالاو هفورظو ءاقللا اذه رابخأ رظنا (5)

 167-171 ص

 ÄN ىلإ اوعمتسا نجلا نأ ديث سابع نبا نع ةيورملا رابخألا نم ةعومجم . 166 ص Ag ءريسفّتلا ءريثك نبا )6(

 مهئرقيل ؛هعم وهو A ىلإ لوسرلا جورُخ اهيف ركذي دوعسم نبا نع ةّيورم ىرخأو payan لهجي لوسرلاو
 أرقي هوعمس ةّرم لّوأ نأ لمتحُي دقو" :ًالئاق امهنيب قيفوتلا لواحو «رابخألا نم pe pad ريثك نبا ركذ دقو .نآرقلا

OAهللا يضر دوعسم نبا هاور امك هيلإ اودفو ؛ كلذ دعب مت ءامهنع هللا يضر سابع نبا هلاق امك مهب رمشي مل  

 Do ؛تاياوّرلا نيب قيفوُتلا ىلإ هريسفت يف ريثك نبا ىعسي ام ًاريثكو . 169ص « ٩ج «ریسفتلا «ریثک نبا ؛ 'هنع
 .تلياقتو «تيراضن

 .166ص dg «ريسفتلا ءريثك نبا (7)
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 Ja ىلع ًادهاش هللا اهماقأ ءدَّمَحْو مهل ةزجمسو لب «"هيلإ هللا نم مهل افرص مهروُضُح
 قيرط ىلإ «دشزرلا ىلإ قحا ىلإ ناجلاو سنإلا يدهي ًابجع ًائيش SLAN هيف زربأ ًاليلدو «لاحلا
 ثيح ؛رفق ناكم يف «كلانُه مهاقتلاف . مهعم ًاديدج ًادعوم دَّمَحْل ةّصقلا تبرضف . ميقتسم

 Lag UG نيرغشتسُم ًادوس ًالاجر" اجاوفأ ًاجاوفأ هوؤاج .اهّلُك ةنيدملا لابج هنع تسبح
 يف 'ءادوّسلا ةجاجعلا" pe ء"باحسلا عطق لثم نوعطقتي“ A يف يشمت a لاثمأ"
 ىلع مهريغ ءاج مث ؛رشع ةسمخ مث ؛ةعست ءاج .ًارّثُك اوناك .ديدش طغل يفو بايو باهذ

 ءءاصعب مهري هللا لوسر' مهيلإ ماق . PA رشع LA «ةئامثالث ءاج مث «ةلحار نيس

 .'اوبهذو ءاوراث مث à حبصلا دومع ّقشني داك o ءاوسلجف ءاوسلجا :لوقيو

 نوغصي اوتكسف ءاعرق هاصعب نجلا عرقي eg بصتنا .قحلا ةملك دمحم وه كلذ

 «قحلا قيرطلا ىلإ مههجوُيو «مهريسي ءدّمَحل عوضخو مات عوشخ يف بجعلا نآرقلا ىلإ
 دوسلا لاجّرلا يف ةّصقلا اهتدّسج يتلا ٌرشلا ىوق نم هصّلختو ؛ مهيلع هناطلس ضرفب ًاناذيإ
 لّكشتت «ةريرشلا حاورألا نطاوم يهو «ةبئاّسلا باوَدلاو ةرئاطلاروُشلاو ميلا باحسلاو

 GLS ريطلا يفو «كتلحار يفو «كيف نوكت «يردت Y ثيح نم كيتأت ءًاًيعيبط ًالكشت
 تناك دقل .قحلا لوقلا كنع بجحي «سمّشلا ةقارشإ كنع بجحي باحّسلا يفو ؛كقوف

 كهجو tr ؛مويلا ÓT . ءامّسلا رابخأ بجحت cet كنع بجحت باحّسلا يه لبق نم -

TORضّوع دقل . قفألا يف ةباحس الو دوسأ لجر الو ةطساو الو «َكقوف ءامسلا رَت «تعش  

JE OT ENكلذ  eنم هللا باتك ضوعلا معنو"  PE 

Pa نولثمي اوناك . ةميدقلا ةفرعملا ةحفص ىوط نجلا نم هبحصو سيلبإ b pi 
 اضم نآرشلا ناكو « ةّيلهاجلا ةفاقث نولّتمي اوناك .رعشلاو رحسلل اضفت نآرقلا ناكو .رعشلاو

EE دقو .دادنألا ةهلآلا ىلع ءاضق نآرقلا ناكو ءًادادنأ ةهلآ اوناك . ةفاقتلا كلتل 

a لإ الو cond UE HN هوُرَطَح الق ET تروي نجلا نم BE IE ذو p (D 
  Gui/46فاقحألا 29.

 هلاق ام كلذ ىلع لدي ام ؛ de مهتدافو رّركت ىلع ليلد“ ىرخأ ىلإ ةياور نم ددعلا فالتخا S نبا ىريو (2)

 169 ص «4ج co «ريثك نبا ET . . ] هحيحص يف يراخببلا
 .171ص «4ج ءريسفتلا ءريثك نبا (3)
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 يذلا مداق . كلذ اوعيطتسي مل مهّنكلو G oaea ةفرعملا كلت LA لبق - ءايبنألاو
 يذلا حوُتو . هراوج ىلإ هدجو ىح ضرألا ءامدق A نإ ام ناطيشلا نم راف ءامسلا رداغ

 .اهيف هعم هدجو ىٌح هكلف يف El نإ ام سيلبإ اههوش دقو ضرألا نم كلفلا يف رف

Usةموظنم يف كّرحتي ناك ناجلاو سنإلا هناطلسل عضخ يذلا  ENلمعتسيف «ةدلاخلا  

 ميقتسي الو «ناطيّشلا دي يف pas LOL دي يف  ةرم هارنف «ناطيشلا عم ةمساقم همتاخ

 ناطيشلا نم صالخلا تالواحُم تءاب دقل .بيجعلا عاخلا لظ يف الإ كاذل وأ اذهل رمألا

 يه اهو .ًابيهرتو ًابيغرت «ديدجلا ميلعتلا ضرفي pa اه .ريغت دمحم عم رمألا نكلو . لشفلاب
 Dp .ةديدجلا ةفرعملا باطخ موقي فنعلاو ةدّشلا لظ يف . مّلعُنو ali تهت هدي يف هاصع

 ماظنلا «ديدجلا ماظتلا ضرفي ءاهلهأو ةّيلهاجلا ىلع طلي فيّسلاف اصعلا نكت مل
 .ديدجلا يفرعملا

 LS يتلا اهتّيلهاج نم ةّيناسنإلا صالخب ناذيإ هبحصو سيلبإ نم دَّمَحُم صالخ

 ساوسولا رش نم ناسنإلا صالخب ناذيإ ee سبيلب] نم دَّمَحُم صالخو .ًاليوط
 مدآ ل زني ol ىضتقا يذلا « ميدقلا هللا عورشم دمحم عم  كلذب  قّقحتيف . ابين الجر هباصتناو

 Do لبق  لواح دقو OU ةفيلخ اهيف نوكيلو à ابن اهيف نوكيل ؛ضرألا ىلإ
 ءايبنألا رخآ هلثم اوبصتني ملو «ٌرشلا ىوق نم هصالخ اوصلخي مل  ًاعيمج  مهّنكلو «ءايبنأو

 . نيعمجأ سالا ىلإ



 عبارلا بابلا

 صاللخلا باب



aw leo"اهل نوكيل ؛لطابلا نم ءيشب  

Geّقحلا ىلع ”. 

 .4ص ؛ ةمامحلا قوط i مزح نبا
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 :لوألا لصفلا

 ىرخألا ةأرملا ىلإ قيرطلاو داسفلا ةأرملا

 :داسفلا ةأرملا 1

 :يثنأأللاو ةهلآلا عمجم 1

 نمف .هدحو جيسن نانوُيلا دنع ةهلآلا عمجم موقي بوُعشلا دنع ةهلآلا عماجم نيب نم
 «ماجسناو ماظن يف « ىثثألاو E لوألا ةّمق ىلع عمجي يذلا وُ  ًابيرقت  اعيمج اهنيب

Dsمغرو . تاهلآلا كئلوأو ةهلآلا ءالؤه نيب ةمئاد ملّسلا هبقعت مث «نيح ىلإف عارص ثدَح  
 ام ناطلّسلا نم y ثانإلا OL ءًارَكَد اهلإ ناك «بايرألا بر Zeus سور نأ

 ناك دقو . ساتلا ملاع يف اهلثم نكامأو «ةهلآلا ملاع يف ةقومرم نكامأ لالتحاب هل حمسي

 يف إو «ءامّسلا يف نإ «ىشنألا فيفح هبلجي «نانوُيلا دنع ناهلولا ق قشاعلا ءهسفن سوز

 . كلانه وأ ءانه ءاهيلإ نكسي ىّتح أدهي الف ءضرألا

 ىلع ظفاحُت يهو ءامييخت É حير اهيلع مّيحُت عماجم تناك ةريهشلا ةهلآلا عماجم قب

 تامايت ترساجت ةعاسف .بلصلا اهئانب رايهناب اديدهت اهيلإ ىشألا Ay «نوصتو كلذ
Tiamatىسبأ ىعرتو مهسلاجُت ةهلآلا ملاع تحل وو ءرحبلا /مألا /ةهلإلا ءةيلبابلا  Ap suهيلإو  

 اوّضقأهؤانبأ à نيذلا  اهءانبأ نأ ىعَدا :ةدساف Laga اهامر نأ الإ هنم ناك امف EE ءدمونت

 kMa r du» كودرم اهل دّنجف «مقتنا اهنم لب «مهنم مقتتي مل SU . همون هيلع اودسفأو «هعجضم

 ءاهيف ىقألا حورل هسفن تقر الف ءاعيطقت اهعّطقف يو ملا فينعلا «عاجشلا يوقلا «هلإلا ىتفلا

 اهدسج ضعب نم لعج اهيلع هراصتنال ىركذكو .اهيف باسنت تناك يتلا اههايم هبلق ترهط الو

 .نقتسيو ءاهيف ميقي ءامّسلا هضعب نمو «ءاش ىتم همادقأب اهؤطي ضرألا
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 CE يف اهل ليثم ال ةجرد ىشثألا نم قلاخلا هلإلا a- aali e Jos دقو

 ؛ٌنكلو cl ىلإ نكسلاب ال « هنم نوكي نأ رَرقف « ينم ا نم نوكي قل ا نأ ملعي ناك .نيلوألا

 . ”"”يونملا PU ضاف ديرفلا ديحولا قلاخلا دي نم" : صّصّقلا لوقت اذكه ؛ معن .ءانمتسا

 Shou - تونفتوش لوألا جوّرلا ءاج يونملا لئاّسلا كلذ نمو ءهدي حكني يقشلا ناك

.Tefnoutقلا يف «باجنإلا يف اهقح ىح اهمرح لب «ىشأب قلاخلا هلإلا نعتسي مل  . 

Esلوألا يهلإلا اهثولاث يف تلعج يتلا دنهلا  Àارتيم «  o Mitraاهتلعج اهّنإف  
 ىلع اهناضهانيو «باذعلا اهناموسي « نيا نْيَالمع اهمامأ تعضوو «ةريقح ةريغص
 ىلع مئاقلاو تاطيحُملاو يليللا ءامّسلا هلإ «زرابلا ati «Varuna انوراف امه «ناطلسلا

 برحلا بحاص «ةرادج نع EU زمرو ةهلآلا هلإ Indra اردنإو «نوكلا يف ماظتلا

 نم تلخ دقل ؛ةّيهلإلا سوجلا G رمألا اذه فلاخُت ملو . ءاش ىتم ًاران اهلعشي « ةقعاصلاو

 نامرهأ ريرَشلا حورلا هدضو Ahura Mazda ادزام اروهأ هلإلا تدّلخو «ىشنأ حير لک

Uag «Ahriman۔نارگد نالحف  

 طظفل بلل ملح مسا هلامعتسا he ًانايحأ يحوي يذلا يتاروتلا هلإلا ملاع

 هدر عمج باطخ ىلع LH هتارابع ضعي ببسي بو ؛ًاعمج ةن وه يذلا Elohim» ميهولأ

 لوألا ٌرقتسملا هملاع يف Cal. y JE pluriel de majesté ةماخفلا عمج ىلإ نوسرادلا

 ELIN يفو Elohim ميهولأ مث Yahweh هوي بلا ناك ءامّسلا يفف . ىثنأ لك نم

 ًاديحو هآر مث ءاهنوصيو اهحلفي لجرلا برا GES .نئاصالو ءاهل حلاف ال ءْنَدَع É تناك
 ىلع اهضرعو ؛هسنؤُت ريطلاو ناويحلا GTS ؛هوركم بّرلا دنع كلذو هل سنؤم ال ًاديرف
 - كلذ عم  لجّرلا اذه نكلو . هتدحو يف هتقفارو «هشيع هتمساقو ءاهئامسأب اهاّمسف à لجّرلا

 لجأرلا اذه رجعي نأ لبق  ءامّسلا ملاع ناك دقل . ”هيلإ سنأيف « هعبط مئالُي ام اهيف دجي مل

 :رظنا()

Serge Sauneron & Jean Yoyotte, La naissance du monde selon l'Egypte ancienne, in La 

naissance du monde, p. 39. 

Jean Bottéro, La naissance du monde selon Israël, in La naissance du monde, p- 210.2( ( 

19-18 /2 e SN رفس à ميدقلا دهعلا (3) 
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 ءاهنم لكأي EH يف ريططلاو ناويحلا نيب شيعلاب هاضر مدع نع قولخملا

 لجترلا ءاش ةعاس الإ مقت مل يتلا « ىثنألا نم ًايلاخ ًاماع  ىلعألا برا ةرمإ تحت « ىقشي الو
 تءاج ةّيئاروُتلا ءاوحف . ءديعل اسا ناولو ريطلا نوكي Di راتخا يذلا cet ام ريغ

 ىلإراسف . ءاش ام ءاطعأو , كلذ هنع D 5 . هيلإ سنأي رخآ ءيش ىلإ ناسنإلا نم ةبغرب

 1 .ءاقشو bya :هيلإ راس ام
 اهلعج تانئاكب جعت انءامس نكلو .اندنع ةهلآلل عمجم ال مولعم وه امك نحن

 بلط نع LS رهاوج" اهولعجو «لقعو رظنو ةايح تاذ ةطيسب رهاوج ءاملعلا نم اندادجأ

 نع ادتكئالم عفترا إف Pa» اهمهن تلعج يتلا ةر | ىثنألا ةيصاخ ةوهشلاو 5

 لضفب ةكئالملا OAE دقو . هيركلا ىثنألا ملاع نع ًاريبك ًاطوش اودعتبا دقف ةوهّشلا

 ةديعبلا ةدشلاو توربج او EA ةبرث يف  هدعب نم انؤاملُعو لوسّرلا اهب اهابح يتلا فاصوألا

anًالاعوأ شرعلا ُهَلَمَح ناكف ءفطُو نيلو ةّقر لك نع ًاعساش  à Pileناكو  LAGI 

 فرع ال مهترثكل ةكئالملا تناك .””نوبلغي الو ءنومواقُي ال ءقلخلا يديدش dois اظالغ'

 هيلإ نودوعي ال LT فلأ نوعبس موي لك يف" مهنم رومعملا تيبلا لخدي Va» ريغ مهّدع

 ام das نأ اهل ges Él مهب تطأ ىح «ًاراشتنا ءامّسلا يف نورشتتي اوناكو opte ام رخآ

 كلكم هيفأألا فك الو vs عضوم اهيف امو[ ٠ ا را

 ثانإ ال هّنأل ؛نولسانتي ال  مهترثك .le مهو Pas LL jf ءدجاس كلم وأ «مئا

 نم قراط دنج ناك املثم روُكُذ دادش نم الإ دنجلا نوكي الو )هللا دنج ةكئالملا ناكو . . مهنيب

 ليئاكيمو ليفارسإو ليربج J ؛هللا دنع ةيلاع ةبترم زاح ALSA نمو .ربربلا دادش

 .56ص «تادوجوملا بئارغو تاقولخملا بئاجع « ينيوزقلا اركز (1)

 . 102101 ص ص هالعأ انلمع رظنا (2)

 . 73ص ؛4ج «ريسفتلا ءريثك نبا (3)

 odii ْمُهَرَمأ آم هنأ نوصي Via Ste گم GE p OLAN يف ءاجو .444ص ءريسمّتلا «ريثك نيا (4)

 .6 /66ميرحتلا 4 َنوُرَمْؤُي اَم
ai 5} )5(31 /74رثذدملا «4 ره اَلِإَكَبَر دوج . 

 .لوسرلل ثيدح نم مالكلاو .445ص «4ج ءريسفتلا ءريثك نبا (6)

 .لوسرلا نع ةّيورم ثيداحأ نم اهلك ةذوخأم تارايعلاو .445ص «4ج ءريسفّتلا «ريثك نبا (7)
 .7 »4 /48مثقلا (8)
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 gb ناك LS ليربجف « مهتايلجتب روُكُذو «مهئامسأب روُكذ ءالؤهو «ليئافرو ليئارزعو

 bshs ميهاربإ ىلإ ىرشبلا نولمحي هبحصو ءاج الوو :"”لجر ةروص يف يحولاب ًادّمَحُم
a), o, 

 .'” ناش لاجر روص يف اوؤاج

 .مدآن اكو ea نيب ًاَرَكَذ ناكو . سيلبإ سدُقلا ةرضح يف ناك ةكئالملا بناج ىلإ

 a pas ؛ًاعيمج مهيلع هللا ناك ةعباسلا ءامّسلا سأر ىلعو .روُكُذلا نيب ارگ .ًاضيأ  ناكو

 دقو .""ةدابعلا يف دلجلاو ولا يف" هذه ىلع كلذ لضفل «”ىئنألاو رگذلا هدنع يوتسي ال
 LOU مهمهّناو O U مهسفنأ اوُّصصخو «ىشألا هيلإ اوبسن ةعاس نيكرشمل هللا عراق
 . ””ةلطاب ge يأ ؛ 4 Lie ٌةَمْسِق plages يتلا

 يقب مدآ نإ ىَّتح ءآماحتلا اهب اومحتلا .ًامئاق ماظُنلا ناكو «ءامّسلا يف ًاعيمج اوناك

 D ريغ ةَّذل فرعي ال ءًاساملاهسمالُي ءرثكأ وأ ةنس نيعبرأ وأ ًاموي نيعبرأ اهيلع ًاحورطم

 su مهريغ فرعتالو

 ةّنجلا سيلبإ رداغو «مون نم Eu مدآ تذخأ : مهرمأ نم ةلفغ يف مهو موي تاذ

 اهعم تلخدو .رومعملا مهءاضف EE /ءاّوح تلخد i لمع ىلإ لك ةكئاللا كمهناو ءرمأل
 ءاهيلإ فحزت ةّيحلاو ءاهئاوغإ ىلإ ىعسي سيلبإو ؟نوكت ْنَم اهنع مدآ لأست ةكئالملا . ةلبلبلا

 هللاو ءاهقرذتي اهيلإ ىعسي À ءاهلهاجتي ؛ةّرم فْرَّطلا ضغي مدآو يه US تحبصأ ىح
 درطو ءاهنم تدرطف .ءامّسلا يف اهل قح ال ىثألا هذه . طابهإلا «طابهإلا :رمألا ردصُي

 . مدآو ÉE سيلبإ :اهسمال DA E اهعم

 . 108ص «4ج ءريسفتلا ؛ريثك نبا (1)

 .433 ص «2ج ءريسفتلا هريثك نيا (2)

 .36 /3نارمع لآ (3)
 .339ص lg «ريسفتلا ءريثك نبا (4)

  PR PRESص «4ج «ريسفّتلا ريثك نبا : يف كلذ ريسفت رظناو ؛21/53مجتلا 256 .
  (6)/53مجتلا 22

  (T)ص :4ج «ريسفتلا «ريثك نبا 256.
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 لزنف «لّوألا لاونملا اذه ىلع جسنق ؛ةّيلمعلا هذه راركت ىلع هتايح ناسنإلا ىنب دقو

 نم ۔ًاضيأ وه َدَرَط اين لزن دقو مدآف .ةَّدَّجب تلزنو «دنهلاب لزن ءءاوح نع ًاديعب مدآ
 نأ هل LA ؛نكلو .عاطتسا Le ردق هنع هدعبأو «هفصن «ىشثألا هذه à Si ملاع ؛هملاع

 عمتجيف «همامأ اهدجي هب اذإف «مارحلا هللا تيب اجاح موي تاذ É مي وُه اه . اهنم صّلختي

 رهظ سأر عطُق G « سوؤر ةعبس تاذ ةّيح ءاوح تناك .ديدج نم ةايحلا أدبتو à لمّشلا

 « حبّصلا جالبنا دنع ةايح ءدب ةظحل لك o لتقي ناك رايرهش .اهنم صالخلا ىلإ ليبس الف «رخآ
 نم ns «یکذأو عدوأو لمجأ سمش ose لک عم هيلإ دوعت تناك اهّنكلو . ةأرما

 رايرهش . "”لمكأو ىفصأ ديدج نم بصتنتف ؛ موي SE يثيملا رستلا اهلكأي دبكلا كلتك «ديدج

 املثم لشفلاب هتالواحُم تءاب طق هءاضف رداغُت مل ةأرملا كلو « موي JS هئاضف نم ةأرملا دعبأ
 . لبق نم مدآ تالواحم لشفلاب تءاب

 bi رس تنبلا 2

 الو .اهنم صالخلا نع لجرلا زجع ةأرما اهّئألف ؛داسفلل ًالصأ تماق ءاّوح تناك اذإ

 هسفن Ja دجوو «تانب اهل راصو «تبجنأ «هيف تّرقتساو ءآموي مّرحملا هءاضف تلخد
 اهّفخأ رايتخا بجو «ءاضفلا اذه يف اهنم GY ناك اذإف . كلت وأ ةأرملا هذه اهتانب نيب نم راتخي

 نم ةّيركفلا ةموظنملا باصأ امل نابيو ىحنملا اذهل ديسجت (Y ليباهو ليباق ai امو .ًاررض

 . عرفلا تنبلا ىلإ لصألا ألا نم انلقتنا دقو «رييغت

 LEM اهي امهنم ْنَم اهيف مدآو سيلبإ عزانت لثم ةأرملا يف ليباهو ليباق عزانت نكي مل

 ًارصنع  كاذ ْذِإ . ةأرملا تناك .باطخلا اهغلبب امهنم ْنَم اهيف سيلبإو هللا عزانت لثم ناك الو

SEعزانت وه ةأرملا يف ليباهو ليباق عّزانتف . سنجلا كلذب زوفلا يف عازلا ناكو « سنجل  

 ةقرشملا ةءاضولا : عازّنلا لحم يه تناك os صئاصخ تاذ cel نيب نم ةأرما يف

 تخألا هذه ألف ؛امهنيب برحلا تماق اذإف .كاذو اذه َّلقع تبلسف à Paul نسل او

 :رظنا . ءاسم لك دوجولا ىلإ دوعتف «حابص لك يثيملا رسنلا اهمهتلي ناك يتلا Prométhée bass دبك يهو (1)
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, p. 269. 

  (2)ص هالعأ انلمع رظناو . 41 40ص ص «2ج ءريسفتلا ءريثك نبا 178.
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 ملاع نم لّوحتيف «ناسنإلا يف هلعف لعفي c لتاق مس ةنتفلا هذهو . ةنتفلل ًالاجم تناك اهنيعب

plيف ًانمز تخألا هذه شياع يذلا ليباقف . لتقلاو فنعلاو داسفلا ملاع ىلإ ماجسنالاو  

 يذلا لاضعلا ضرملا اذه راثآ لمحي ءاج ءةرتفلا سفن يف « نبللا سفن اهاّيإو عضرو ؛ نطبلا

daةنيزلاو جربتلاو نساحلا ةنتف « ةنتفلا ةروص يف زربي يذلا مور لا كلذ ؛  » Esئواسم  

 . ةعيرتلا ىلإ دوعلا اوعّدا نمم ةأرما ضهان نك دنس موقت تلازامو « ةعيرتشلا اهنع تهن
 اخل تازا اهسفن يف رمألف ةّصقلا هتلتق اذإف ء ليباه اجن دسافلا OÉ نسخا ةأرملا نم

 :De ةرّيدلا ةوادبلاو ىلوألا ةعيبطلاو ةرطفلا زمر ليباه نأ ملعت تناك . داسفلا ملاع نع

 هقيرط نع اهدعبت نأ لدب ؛نكلو .داسفلا ةأرملا هذهب طلتخي نأ بجي ناك امف «دلاخلا ءافّصلل

 «ةأرملا روُضَُح ةّيحض ليباه بهذ .اهنم صالخلا ىلإ ليبس ال ERE EE ُهْيلتق «ًالثم اهلتقب

ÉSماثآلا عضوب لوتقملا زاف“ :ًارساخ ال احبار عارصلا نم جرخ  ةّصقلا ىزغم يف  dy ls 

 هلوبقل ليباق نارسخ ناك PL يف ةرساخلا ةقفصلاب عجرو ء لتاقلا باخو ÉH ىلإ

 هّنأ هتليه Ds ىَّتحو اهضفر دقف ؛ليباه اّمأ .داسفلا ةأرملاب (لوبقلا نم ءيش همسا يفو)

 Pere نأش ىلإ ری ملو ؛(هنأش ىلع ماق =( هلبه لبتها ًاميظع ًالجر ناك دقف «(هتلکث =(

 مل .اهضارغأ ذيفنتل هلمعتست ًاحالسو « ةصقلا اهكّرحُت ةيمذ  رمألا عقاو يف  ليباق ناك
 AA يف كّرحتي ناك É A سّمسأ نف «ًارييست ًاريسُم ناك . طق فقوم ًادّيس نكي

ELناكف .فملا كلذ نم ؛يلاًلايو «ةأرملا كلت نم وجني نأ هيخأل ديرأ هّئالف ,ءاخأ  

 . اسندو ًاداسف سيلو ءةسادقو ءافص نابرقلاو .ريغ ال نابرقلا

 ىلع لبق نم ىرخألا يه  تيقب اهل اأ نلف ءةايحلا ديق ىلع تيقب إف ؛ تخألا م
 يف LA po يف اهنم صالخلا ةلواحُم تلشف دقل . لاجّرلا عجاضم ضقت ةايحلا ديق
 ؛ْنكلو ءاهعم عارّصلا لصاوتيس .قفألا يف ةنده ال ؛نكلو . ميدقلا نمّرلا كلذ يف ؛ءدبلا

 ليباق تخأ ل ظ يف امهدحأ كرحتي نيعمتجم . نآلا  عمتجملا راص دقف . ةديدج gal ىلع
 يتلا كلت «ليباه تخأ لظ يف رخآلا كّرحتيو ءداسفلا ىلإ ةيعادلا ةنتافلا ةليمجلا ءانسحلا

 .40 ص :2ج cpl à ريثك نبا (1)

 . لبه D «بّرَعلا ناسل ءروظنم نبا : يف يناعملا هذه رظنا ( 2)
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 « فنع ىلإ وعدت الو «ةنتف LÉ Nas ةميمد' كانه ةميلس LS « عارصلا يف لّخدتت ال
 هيف Lao Rs ءاهنع ةّصقلا Ru تيظحف «لاجرلا ملاع يف فيفح اهل عّمسُيال

 ge اهاضر نم ءيش

 :ةلاسرلا ضهاتم ةأرملا 2

 «ةحلاص ةدحاو ioil تراص لب «ةدحاو دعت مل ةأرملا ّنأ ىلإ ةيضاملا ةرقفلا يف انيهتنا

 عمتجُمو «رفاك عمتجُم ؛نْيعمتجم ىلإ  كلذل ًاعبت  عمتجملا مسقنا دقو . ةدساف ىرخأو

E تريل SE لنآ ترص p : ءاسّنلا نم ًالثم امهنم لكل برضي نأ D AN راتخا ca 

] .. ar ترم اوُنَماَء تريل SE هلآ بَرَصَو ] . . JS حوت ترم 
  Cf Esتاعمتجملا تراصف 4 َنرْمِع  idاهئاسن فينصتب .

 دقل .حالتملا ةرئاد كلذكو ءداسفلا ةرئاد عاسّنا ديدجلا ميسقتلا اذه يف ظحالُت

 . نانأرما ةيناتلا ةرئاذلا A « ناتأرما ىلوألا ةرئاذلا ْتلّممف « cp يف ددعلا فعاضت
SUامهدجن ناتدسافلا ناتأرملاف «نْيرئاَدلا لخادت ميسقتلا اذه يف ءابتنالل تفأأللا  LEP 

 cop نيدساف نيعمتجُم JE يف امهدجن ناتخاّصلا ناتأرملاو 4 ٍنْيَحِبَص [ . . ]ِنْيَدَبَع

 حلالا زرفل هللا لّخدت نيتلاحلا يف رمألا بجوتساف ءامهنيب لصفلا رسع ىلإ كلذ ىّدأ دقو

 .نارمع تنب es نوعرف ةأرما باثأو « طول ةأرماو حو ةأرما بقاعف «حلاطلا نم

 يتلا ىلوألا ةرئادلاف Le EU ىلع داسفلا ىغط دقف «رصانعلا ضعب حالص مغرو
 EE NAS نماء امو au نمآ نمو Lee انينتسا ام اذإ «ناتدسافلا ناتأرملا اهيلإ يمتتت

Pb fsدحأ هب نمؤُي مل هلأ ودبيو ءهب ”  LÉيتلا ةيناثلا ةرئادلا اّمأ . اهلك داسف ةرئاد  

 ةّصاخو CS ل نمو امهْيَسفن SLA اهنم انينثتسا ام -BJ يهف ؛ناتحلاّصلا نانأرملا اهيلإ يمتنت

 . 40ص :2ج ءريسفتلا «ريثك نبا (1)

 .10-12 /66ميرحتلا )2(

 10 /66ميرحتلا (3)

 .40 /11دوُه )4(

 .268ص «4ج «ریسفتلا «ريثك نبا « "هتأرمأ الو ىّتح «دحاو لجر الو ءدحأ هموق نم طوب نمو ملو" (5)

253 



 ءاوقرح ليئارسإ ونيو .دساف بعش هدنجو هلهأو نوعرفف .اهّلك ًاداسف اهاندجو  ميَرَم لهأ نم

 اذإو «هّلك عمتجُلا تدسفأ ةدساف تناك اذإ كلذل عب ةأرملاف .ًاريثك هللا رمأ اوضهانو ءاوصعو

 نبأ )نأ هللا نم اهبلط يف اهلمع ÉE نوعرف ةأرماف .هدحو اهصخش اهحالص لاط ةحلاص تناك

 VE C a ترم ES ALES TE نم GES ET GG َكَدنِع ىل
afيف اهحالص ناك  JUL ptْتَقَّدَصَو [ . .  a GRنم تاکو  

ifدقل .تيص الو ءاهل ريثأت ال ةحلاّصلا ةأرملاو «تيصو ريثأت تاذ ةدسافلا ةأرملا . 4  

 اهنم برتقا الو Le اهب كلتحي ملو ءايغب نكت ملو «رشب Le ملف ءاهجرف ps تناص
 ىضتقا دقو .نيدساف «مهلاح ىلع نورخآلا يقيو «ةحلاص ءاهلاح ىلع تيقبف «برتقم

 اهسفنب تزاف دقل .داسفلا ةرئاد ًاضيأ يه تلخدل كلذ ولو ءدحأ اهّسمي ال" نأ رمألا

  اهجرف اهتنايصل  تماق دقو .ةظحل لك يف ةأرملا دّدهتي سند نم تجنف «ةسّدقّلا ةرهاطلا

WEةيآلا يف دراولا ناميإلا ماق كلذل اعبتو « ةنايخلا امهباكترال طول ةأرمالو حوت ةأرمال  

 ةنايص تطبتراف [ 10 /66ميرحتلا ] ىرخألا ةيآلا يف دراولا RU ًالباقم [ 12 /66ميرحتلا ]

 RU ELH تطبتراو «ناميإلاب جرفلا

 ءاملعلاو نيرسملا ىدل ديدحت الو نييعت نود  نآرقلا يف ةروكذملا ةنايخلا هذه تلّككش دقل

 ةنايخ مهضعب اهيف ىأر نيح يفق :اهل مهمُهَق بسح نيمسق مهتمسق ةلضعُم  صاّصُقلاو

 دقو .اهجوز ةمصعب ةموصعملا يهو ؛*”طق يبن ةأرما تنزام نأ ىلإ نورخآ بهذ 0%;

 هربتعاو ؛ةباحصلا مالك نم هلقن ام ةّيعرش هيلع ىفضأو ءريخألا يآرلا اذهل ريثك نبا سمحت
 دقو .ةشحافلا هذه يبن ةأرما نم نكمي نأ نم ريغأ هللا إف «هنع ديحم ال يذلا ّقحلا وه"

 .11/66ميرحتلا (1)

 .12 /66ميرحتلا )2(

 نبا ؛'جيرج نباو رقابلا رفعج يبأو ريم نب ديبعو [ يرصبلا ] نسو دهاجُم' نم لك بهذملا اذه بهذ دقو (3)
 .429 ص ؛2ج «ريسفتلا «ريثك
 .429 ص :؛2ج «ريسقتلا «ريثك نيا ÉN نم دحاو ريغو ساّبع نبا كلذ ىلا بهذو ” )4(
 دهاجُم نع يور اذكو طق يبن ةأرما ترجف ام :ءاململا ضعب لاقو“ : يليام ددّصلا اذه يف ريثك نبا فيضُيو (5)

 يذلا باوّصلا وهو «ريرج نب رفعج يبأ رايتخا وهو «جاجحلا نب تباثو نارهم نب نوميمو BET ةمركعو ًاضيأ
 430 429 ص ص «2ج «ريسفتلا «ريثك نبا « "هيف كش ال
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 ؛نكلو ءانّزلاب نكي مل SCT : هيف ءاج يذلا سابع نبا لوقب PELAS هللا لوق رسف

 ىلع das (طوُت ةأرما-) هذه تناكو «نونجم aii ساتلا ربخُت (حوُت ةأرما-) هذه تناك

 نائّدحُي  ”ةعلاوو ةهلاو  نيتأرملل امهراتخا I نّيمسالا D ؛كلذ عمو ."*”فايضألا

 رودت ؛لقح يف لفرت ةهلاوف .ةطرفألا ةوهّشلاو ةحماجلا ةبغّرلاو مهتلا ملاع ىلإ امهئامتناب

 دنع نآّشلا وه امك «طويخلا كابتشاو «بيبحلا نادقفل «لقعلا باهذو ءدجولا رادم يف هيناعم

 يف يناعملا خسرت ةعلاوو . ”ناهلولا هئامسأ نم ْذِإ ؛ هيف رضاح ناطيشلا es «توبكنعلا

 دقو . ”نيرخآلا ىلإ El بذكلاو رمألا يف leds مارحلا ءارغإلاو ةقالعلا طبر لقح

 ءاملا اهرمغف ءدابعلاو ضرألا اهنم هللا رهطف à Le pad بيصُي CSS ةّصقلا يف ةعلاو تناك

 .ًارخصو ةراجح اهدّمجو ءًاخسم اهتريظن ةهلاو خسم املثم «ًالسغ ضرألا لسغو ءًارمغ

 هدنع ةعلاوف ءدشأو عنشأ ءرخآ داسفل ريثك نبا دنع هناكم كرتي يقالخألا داسفلا اذه

 ىلع Bye ناسحلا DE لوُرُت ىلع اهموق U تناك ةهلاوو « نوُيُجلاب احوُت يمرت تناك

 . ةديدج ًاباوبأ ei ةءارق مامأ حتفت 5 ةنايخ يهو «هدنع امهتنايخ يه كلت . *”اهجوز

 :نوُنُجلاِب فذقلاو ةعلاو 1

 يف دلا لاكشأ نم زي مم لكش DL فذقلاو co LL GE تمر
 فذقلاو .اهليثمتل مهيف قثت دعت مل نم اهملاع نم جرخُتل ةعومجا هلمعتست ء ”تاعمتجملا

p QDبرص  SE Mتريذلل  SASاو حوت  
Le UN Lauهلأ تم  ÉEيقو  AN a OT ST10 /66ميرحتلا . 

 .429 ص :2ج٠ «ريسفتلا ءريثك نبا )2(

 Do يف بلقب وأ ءامهتاذ نْيَمسالاب هريغ Laa $S دقو ء209ص ء1ج ء 1م ,ةياهّلاو ةيادبلا «ريشك نبا (3)

etةلعاو ةعلاوو ةلهاو ةهلاو حبصُتف  » àيسولألا ؛45ص :30ج « 15م «ريبكلا ريسفتلا «يزارلا : يف كلذ رظنا  » 

 Bye ‘Be AO ءنآرقلا ماكحأل عماجلا eh 1162, »287 14م » يناعملا حور

 ةركفلا تبلغ اذإف' حلا دش اهيلإ de مزح نبا دنع هلولاو ؛هلو te , بّرحلا ناسل «روظنم نبا )4(

KE,نع رمألا جرخ يوادوسلا طلخا  SE HOUSE163ص «ةمامحلا قوط « مزح نبا :"نوثجلاو . 

 . علو ةّدام «بّرَعلا ناسل ءروظنم نبا (5)
 . 429ص :؛2ج ءريسفتلا «ريثك نبا )6(

2 PSE + 03 
prb be نِي gis تحت Gé رطول ت 

(7) Michel Foucault, Histoire de ta folie à l’âge classique, p. 24. 

255 



LUناطيّشلا لمع نم كاذو اذهف ءانزلاب فذقلا نع ًاريثك فلتخي ال 0  Aتناك اذإف  
 ءنيطايشلا هيلع ضّرحُت ًانئاش ًالعف تلعف اهّنألف ءدحاو ريغ كلذ ىلإ بهذ امك ةيئاز ةعلاو

 هتدارأ امك ءًانونجم حوُن ناك اذإو .ًاضيأ مهل تقاسنا دقف ءهل تقاسنا نإ «ًاعفد هيلإ عفدتو

 دنع حوُت ناك دقف . "نجلا نم هدوُنجو ناطيشلا نم سلاو اسم هب تألف «نوكي D ةعلاو

 prete ًانايحأ سما رمأ مقافتيو . 4 li َنِم ُنَطِْسلآ ُهُطَبَحَتَي sp لثم ةعلاو

 ةفرعملا همي «دارأو «ءاش امك هبَّرقتسيو «هنم جرخيو « هيف لخدي ؛نجلل ER سوسمملا

 يف نعط وه نوح اب فذقلاو .””ناطيشلل ًالعف ناسنإلا لعف بلقنيف «اكيرحت هكرحُيو ءًانيقلت
 .نوواغلا الإ هبحاص عبتي ال ًاضوفرم رعّشلا ناك كلذل .ناطيّشلا اهيلع موقي يتلا ةفرعملا هذه

 ةفئاز ةدساف ةفرعم geny امهالكو .نوعودخملا الإ هماكحأل لمي ال ًانوعلم رحسلا ناكو

 Ma فلأ ماق يذلا اذهف . مدعي ناك يتلا ةفرعملا ab  نذإ وه نواب حوت فذ .ةّداش

 عابتاو روز مالك همالك لعجتف «ةّدار ةضفار ةعلاو ههجو يف موقت « ”هباطخ دّدرُي Lle نيسمخ

 سالا ملاع نم احوُت جرخُت نأ تعاطتسا ْذِإ ؛كلذ يف تحجن دقو er ءاوغإو ناطيش

 AE يف طّبختي وُم اهف SRE ىلإ دارفنالاو DI ةدحولا ملاع ىلإ رومعملا

 الو ءًاراقتحا مهرقتحتو eg ىّكشب ةعومجلا مهيمرت ؛ةقوّسلا ضعب ريغ همالكل عماس ال

 RÉ) داش هلهأ يف حوُت حبصأ دقل .هبئاصمو همالآهيفو « هدّدرُي باطخلا اذه ريغ هل دنس

 هيمرتو ءاهفوُفص نم هيصقتو ةعومجما هضفرت ؛نونجماك امامت «نانبلاب هيلإ راشي ًاضوفرم

EPSهلعجتو «  ERناطيّشللو نجل » Gé,وأ ؛ىوأم يف هلزعتل باوبألا هيلع  

 . هب ملأ ام ىفشي fe وأ «هریغ ىلإ هاودع يرست ال ىٌح «ناتسرام

 مهلاو نجّسلا' ءدبلا يف تناك ةنيفّسلاو « ةنيفسلا يف رقتسا دقو حوت ىلإ PE رظنيلو

 هللا ءالب' هّنأكو ءاسبح هسبحي «بوصو بدح لك نم هللا هب طاحأ دقو هيلإ رظنيلو «””ةلقعلاو

 . "نونا سلا ؛ نونجلا نم سَم هب : لاقي ؛ هتّسم نجلا ناك" :نونجما :سسم ةّدام  بّرعلا ناسل ءروظنم نبا (1)
 .275 /2ةرقبلا (2)

 132 128ص ص OH بئارغو بئاجع «يلبشلا نيذلا ردب (3)
 . 206 204 ص ص el اتلمع رظنا )4(

 .244ص «مالحألا ريسفت يف مالكلا بختم ؛ نيريس نبا (5)
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 «ساتلا لزتعا :كّرحتي ال عباق كلام وهو Pt فيسو فراج نوعاط [ . . ]لجو رع
 ناطلّس الو «كئلوأ ريغ هل بحاص الف af onde ةليلق 26 3 ناويحلا نم A « هولزتعاو + 8

 ًانونجم ؛ةعلاو هتدارأ يذلا نونجملا اذه ًالعف  ةنيفّسلا يف ىحضأ هّنأكو . ءالؤه ىلع الإ هل

 نم ًابيرق «ساّنلا ملاع نع ًاديعب «ةفاقث لك يف نونجم لكك ناك .ناويحلا نم ًابيرق «ًاسوبحم

 Pas نم الإ اهكردُيال يتلا ناسنإلا ةقيقح هتعيبط تاملظ يف لمحي يذلا «ناويحلا ملاع

 هتنيفس يف  مويلا ga وه اهو .ًافيلأ هل ناكف ءًاسينأ ناويحلا نم ًامود o ptl 3 دقل

 ةبحص ىف الإ هل ةحار ال «نيناجلا نم نونجم EE y ودبي «هلوح نم ناويحلاو هبحصو هب ةمئاعلا

 وهو هنم نورخسي اوناك . مهنيناجم نم سالا رخسي امك هنم نورخسي هموق ناك دقو .ناويحلا
5 44 

 كلفلا هب راس دقو  نورّوصتي اوناكو . مهنع هيف دعتبي وهو مّن « هبكري وهو مّن ‹كلفلا عنصي

 ,ًانورُق مهعجاضم تّضقأ يتلا هتروص نم مهحارأف « ةعجر ريغ ىلإ راس هلأ مهنع ًاديعب

 . .بيقر الو ءاهيف مهل جعزم ال «ىلوألا مهتّيلهاج ىلإ  مهنع هداعتباب  اوداعو

 ًاريثأت هيف A نون اب هماهّتا ناكو « ةينضُم ةليوط هموق نم هدجو Ú حو ةاناعُم تناك

 كلت هتسمالّمو مهاّيإ هتطلاخُل  اهباصأو « هيوشتلا اهباصأ هتروّص Os ىحضاف ءًاغلاب

 نم ءافشو Lg كلذ يف هل ناكف « لستغي ًاليوط ءاملا يف سبحناف «ُسّندلا  ىعفألا ةجورلا

 «ًاريهطت ءاملا رهط دقل PU نم نمألاو « نيّدلا ءاضقو « سبحلا نم جورُخو « ضرملا

 نأ فرعت تناك .كلذ اهفكي مل ةّصقلا نكلو DL ةمهُّت ؛ةحراجلا Lg كلت هنع عفرو

 اهاقلي دقف . ىعست ضرألا ىلع يه تيقب نإ هنم ةدثف ال حب داعتبالا Oly «ةعلاو ءادلا لصأ

 ىلإ هقيرط يف وهو ءاوح موي تاذ مدآ دجو املثم «هکسانم ضعب ىلإ هقيرط يف وهو ًاموي حو

 اهل حوُت ةرشاعم اهعم تعفن الف « ةيوق ةبلص ةعلاو تناك . ًاليوط اهقراف نأ دعب « مارحلا تيبلا

 ةّصقلا اهب رّيعُت ةروص اهل ءاملارمغ ناكف o OË pot di هباطخ اهريغ الو « لاوطلا نورقلا

 . غالبإلا نع يبتلا زجعو ةملكلا تزجع املك ةدوهشم ةسوملم fes SIUH ةردُق نع

 .236ص :مالحألا ريسفت يف مالكلا بختنُم ءنيريس نبا (1)
Michel Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique, p. 31.2( ( 

 .237ص «مالحألا ريسفت يف مالكلا بختنم í نيريس نبا (3)
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 اهعم عفنت ال يتلا «ةدسافلا ةأرملا هذه ةياهنب ًاناذيإ لب ءاهريهطتل ال ءًارمغ ءاملا اهرمغ

 Sa ءاهداسف نم ضرألا تلو ءاهنم ضرألا صلختلف .ريهطت اهرّيغي الو « ةلواحُم
 es روعش و هلك ومو «ءامّسلا يف وأ ءىرخأ ضرأ يف وأ «يدوجل ا die كانه حوت

 lé y تايهاس باغ دقت لاو ىلع

 :فارحنالا ةهلاو- 2

 .ثانإلل ًادحاوو روُكذلل ًادحاو :نْيَمسق نوكلا مسقني D هللا A تضنقا دقل

 امب لاجر لاجرلاف . هسنجل ايعار امهنم لك مايقب SE نيب ماجسنالا موقي نأ هتمكح تضتقاو
 زرب الج ةئوُنألاو ةروُكذلا نيب دودا تدادزا Gy . ءاسن نّه مب ءاسن ءاسّنلاو «لاجر مه

 OP JAH حاكتلاو حابلا عامجلا فنك يف Y AEN oy ءاقل الو PCs» ًاعصان ماظّلا

 La ONE ؛كلذ عمو . سند وهو «داسف وهو e SÈ وهو «ةنايخ وهو ءانزوهف كلذ نع جرخ
 وأ مجّرلا يفكيو RE ةروكذلا دح «نيدح ىلع مئاقلا ماظتلا لخاد ىقبي فارحنالا

 . ًاليمج ًاعصان ماظتلا ةدوعو « هيوشتلا عفرو «داسفلا فقول دلجلا

ÛTمدهيو ًاضيوقت ءانبلا 258 ام  pEانّرلا ريغ رخآ ءيش وهف ؛امده . aÉطاوّلا  

 اذإو . كلان ةئثوُنألا دسفُيو ءانه ةروُكُذلا دسفيف ؛ةدح ىلع نْيَمسقلا نم مسق É يف رخني

 ادهم AN on سدا ءاقللا حبصأ ةئوُنأ ةئوُنألا دعت ملو ةروُكُد ةروكذلا دعت مل

 ©!ةريثكلا تايآلاب لوألا اهّصخف «ريسفتلاو نآرشلا ةلأسملا هذه تمّكح دقو .رايهنالاب

 خیراتلا بنك يف ترتاوت امك .' ”اهلوانت ةرم لك يف بهسملا حرّشلاب يناثلا اهّصخو

Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam, pp. 43 - 44.1( ( 

 ؛86 /6ماعنألا :تاكفتؤملاو ةكفتؤملابو « نيرفاكلل ًالثم هللا اهبرض يتلا هتأرمايو يبتلا طوب ةصانملا تايآلا يهو (2)
 143 /227 41 ؛ 71-74 /21ءايبنألا ؛61 59 /15رجحلا 489.70 /11دوه 70£ /9ةبوثلا 180/7 فارعألا

 ؛ 13 /50ق ؛13 /38ص ؛133 /37تاَّفاَصلا ؛33 26 /29توبكنعلا ؛5654/27لمتلا ؛ 160-167 /26ءا ارعشلا

 10 /66ميرحتلا ؟33-34 /54رمقلا ؛ 3 /53مجنلا

 نبا دنع اهنطاوم ركذب انّ يفتكن « قباسلا شماهلا يف ةدراولا تايآلا مهريسفت دنع نورّسملا اهيلإ قّرطت دقو (3)

 1181180 ص ص «3ج ؛536 534 ,356 ,436433 353 ,220-224ص ص Ig «ريسفتلا :رظنا .ريثك

 .393 268.267 :261 1224 130 ‹21ص ص dg» ؛398-395 (356 »334.335 0
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paraال اهّنكلو < ةغيدحلا تاسارّدلا يف كلذكو 1°  JRءاهتاذل ةياغ انلمع يف  

 و «لصفلا اذه يف هددصب نحن يذلا عوضوملاب اهتقالع ثيح نم YI اهجلاعُت نل ؛ كلذل

 . ةلاسّرلل ًاضهانم موقت يتلا ةأرملا

 COR A اهيف سنجلاو روُكُذ نيب اهثادحأ متت 5 يتلا LIN يف ةصقلا هذه تاقرافم نم

 EN اهيلإ طلسيو «ريثكلا ركّذلاب نآرقلا اهصخيف VÉ ًارود اهيف بعلت ةأرما مايق « مهنيب

 انّرلاب تناك نإ يتلا ةنايخلا ريغ حضاو ببسل ال OTA يف ةيانعلاب درفنتف «ةذفاثلا هماهس

 ببسل ال «ريستلا يف ةيانعلاب درفنتو «ناملغلا يف مهتمهن اولعج موق ةرضح يف اهل لحم الف
 .ناملغلا يف اهولعج يتلا مهتمهن عابشإ ىلع موقلا ةدعاسم انه  حبصُت يتلا «ةنايخلا ريغ

 وأ «مهموُدقب مهربخُت مهبلإ عارسإلاب OLH OČI فويبضلا ىلع موقلا لدت ةهلاو يه اهف
 «راظتنا مهلك مهو Pas VEN» دقوتو «ًاراهن بولا وأ ةقرخلا عفرتف « مهنييو اهنيب ةراشإب

 DY ؛هرادمب رودت يذلا اهروحمو EN ةّصقلا رصنع ةهلاوف .نولورهُيف «ةيآلا نورظتتي

 الو ءعجاضُت ال « «لاجرلا نيب ةرضاح اهارت كلذل «ةأرما ةرضح يف VS رّوصتت ال ةّصقلا

 ىلع محتقت «ةّيلمعلا كرابث « ةعمشلا كسمُت «نايتإلاب ًاناذيإ ةقرخلا عفرت اهتكلو « عماجُت

 ىّتح «مهتابغر قيقحت نوعيطتسي ال مِهّنأكو .ركخملا هيف نوتأي اوناك يذلا مهسلجم لاجّرلا

CNميظنتو دادعإو زفحو اهنم زاعيإب الإ ءاهنم  . 

 فصوب ىظحت الو «* طول ةأرما ريغ هنيعب out نآرقلا يف لمحت ال ءةّصقلا ةهلاو كلت
 يف ةشير نكت مل .اهيناعم ٌدمتست- كاذو اذه نم. اهّكلو «"”نيرباغلا يف زوجع ريغ مم

  (D)دنع رصانعلا ةهباشتم يهو  iرظنا  : Geص ص ء1ج ء1م ؛ةياهّتلاو ةيادبلا ؛ريثك نبا 4211203
 ممألا خيرات «يربطلا ؛ 9490 ص ص «سلاجلا سئارع «يبلعتلا  «Ig Sii«يدوعسملا ؛216- 205ص ص

 «بهذلا جورم  ilg le.57-58ص ص

 :كلذكو 4127. 118ص ص « ةيمالسإلا Le PU يف سنجلاو As فتعلا ءوعيبرلا يلع يكرت :رظنا (2)
Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam, pp. 43-57 : Malek Chebel, L'imaginaire arabo . 

musulman, pp. 357 - 368. 
 398 ص «3ج +535 «435ص ص «2ج «ريسفّتلا «ريثك نبا (3)

 .435 ,433 نص ص :2ج «ريسفتلا ءريثك نبا (4)

 .32 /29توبكنعلا 457 /27لمّثلا ؛60 /15رجحلا ؛83 /7فارعألا ؛10 /66ميرحتلا )5(
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 لب «ةريغص ًارغ نكت ملو يبن موق ىلإ يمتنتو AS لب «ةطيقل «حيّرلا بهم
 ,ىوقلا نيزاوم بلق ANAL يف ثَدَح مهأ تدهش «نوكلا مّدق ةميدق ًازوجع تناك

 نآرقلا ىلاعت يتلا ةشحافلا داليم تدهش دقل .هللا هدجوي مل ام دجوأو « ةّيركفلا ةموظنملا رّيغو

 لئم اهلثم اهّنكلو «هيف اهل مسا ال يتلا «ةهلاو لثم اهلثم « هنيعب امسا لمحت الف ءاهتيمست نع
 مهل لوقي مهاخأ as رظناف .دحأ اهيلإ مهقبسي ملو ءاهودجوأ à EN يف ةميدق ةهلاو

 «مهيلإد وعي مث AT تر وحان اچ RE Co : ًاركتسم

 "4 LL pole pense U iii نوال ْحُكَنِإ p :ًادٌكؤُم لوقيو

LÉ LEاوناك مهّنأ يف لب «ةشحافلا نايتإ يف ال «ناك مهبنذ نأ نظنل  BEIاوناك . اهيلإ  

 لخدي كلذ َّنأل ؛هللا ريغ ءايشألا دجوي نأ بجي الو ءاهودجوأ نيذلا اوناك ءاهوعدتبا نيذلا

 هكرتو ؛ مدآ «ًالجر هللا دجوأ دقل .هريغ عناص الو « عناصلا عينص نم Geo يف

 هنع اهفالتخا فرع دقو ءاهيلإ نكسيل ةأرما هل GE مث «هسفن فّرعتيل ةيفاك نمّزلا نم دم

 ءالؤم نكلو . ىشأو ركذ . ماظّتلا وه كلذ GA قلخلا وم كلذ .اهيلإ نكسف ءاهيلإ هتجاحو
 دقو ea ماظنلا مذهب اوماقف ؛ىثنألل ىثنألاو à A ركذلا اودجوأ « طول موق «موقلا

a dt 85"مهؤاسن كلذكو «ضعبب مهضعب اونغتسا دق اوناك لاجّرلا نأ  Sنينغتسا دق  

 as نهضعب
 تعد يه الو «هتدجوأ يه الف .بوعشلا لك دنعو عاقصألا لك يف طاوللا هركت ةهلآلا

 ae ءارو رتستت يتلا ةشحافلا .ًامود O «ناسنإلا عينص نم ًامود . ناك . هداجيإ ىلإ ًادحأ

 .هيومّتلاو i .ًاحضاو امسا لمحت الو ءاهسفنب فّرعُت الو ءاهتاذ نع LÉ الف «ىرخُأ

 نم ةبطاق ةيناسنإلا تنمو E «بيدوأ ةصق ME صّصّقلا نسحأ نإ
 تّرقتسا اهّنكلو «نوريثك نانوُيلا نم ءارعش اهاكاح يتلا ثيملا ةصقلا كلت . تايديجارتلا لمجأ

 .221ص :2ج ءريسفّتلا «ريثك نبا :كلذك رظناو ؛ 135 /37تاقاصلا ؛171 /26ءارعشلا (1)

 .80 /7فارعألا (2)

 .28 /29توبكنعلا (3)

 -335ص dg ؛221ص Pg ءريسفتلا «ريثك نبا (4)
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 nee عم ءاضحم انفو اصلاخ آعادبإ ؛ Lasso لمجأ يف

 لجر ةّصق .اهدّلخف «رعّشلاّنف هريظنت اهنم غاصو US Se) اهدمتعاف ٠ سيلاطوطسرأ

 Mal لب ؛ةساسخو هيف مؤُل ال" ةنعللا هب تلح ليبن لجر ةّصق de coll لتق ليبن

 D'or  هأطخ ناكو .“

 دقو «ىريال يذلا رصبملا ناك . هيف ناك لهج نأ نم هجاوزو -ets pa حضاو كلذ

 :ةيؤرلا هغ لیلا بح

 معلا هيلع تفدارتو e ČN يف هعمس بهذ نمم ناكو «هيكترا

 ءاضف نيدلا هيف دجو دقو ءىزغم ىلإ زمريو « ىنعم نع ربعي ؛هتاذب فاك EM اذه

 Lau ةدقع هنم لعجف « LEE سلا ملع هيف دجوو God» نايشغ- ) قّهّرلا ةركف روطيل

 ناك ام كالتما يف RESEN نم جاوّزلا ناكو ءانيف نماكلا بألل ًالتق لتقلا ناكف » لطبلا مساب

 .ريثك ريسافتلا نم كلذ ريغو «بألل

 ناميإلا نأ مغرف .رهاظ ريربت دنع الو ef دنع روُمَألاب فقي ال يثيملا ملاعلا ٌنكلو

 بكترا بيدوأ ناك اذإ :لأسيو «رساجتيف «لاؤسلا ناسنإلا يف لتقي ال Å « هتازيم نم ةزيم
 «نانوُيلا دنع باوجلا نأ مغرو ؟ميلألا عينّشلا باقعلا كلذ «باقعلا اذاملف ًالهاج مثإلا

 نوكي نأ هل ناك ام بيدوأ نإ لوقلا يف لّمتي كاش نوُد .ناك «ناميإلا ملاع يف حنو
 Corinthe تنروك نم ريسي بيدوأ ناك اذإف :هرسْفُيو ؛لّوألا دنسي ماق رخآ ثيم p ءًالهاج
 «هدّصرتت ةهلآلاو ءهعبتت ةنعّللاو «داليملا دلب ىلإ بابشلاو SL دلب نم esebThè ةبيط ىلإ

 الأ «ةبيط كلم :1.305 سويال هيبأ نم ةهلآلا تبلط دقل . نوكي نأ هل ناك امنيا هلالف

 Jocaste اتسكوج Lal دقفو ea دقفو HOPAN َنَم ليتق تام بجنأ نإف «بجنپ

 af D بيدوأ أطخأ : بكرا لعفلا ىلإ طيسبلا لعفلا نم كلذب  لقتننف . ةبيبحلا
 . هيلع طّلسمْلا رظحلا  كلذب  ازواجتُم ءبجنأف «ةهلآلا رمأ فلاخ هابأّنأل ؛هّمَأ جوزتو

A ريظَتلا نأ ىلع فقي رعشلا نف سيلاطوطسرأ بانك يف JET . 35ص «رعشلا نف «سيلاطوطسرأ CD) 
 ةباتكلا يي  arموقت ال يتلا ةيرورضلا رصانعلاف اكلم بيدوأ سيلكوُثوُس صن نم اقالطنا هبحاص هغاص دق

 ةمحّرلاو ةقفّشلاو ءاقّشلا ىلإ ةداعّسلا نم بالقنالاو ةفرعملا ىلإ لهجلا نم لوحتلاو اَلا لعفلا- ) اهب الإ ايديجارتلا

 لعجو ؛عّشلل الاثم اهلعج دقف اهنم سيلاطوطسرأ اهغاص ذإو . ةروكذلا اكلم بيدوأ يف ةمئاق اهلك (ريهطتلاو
 اهيف هل اعبت ءارعشلا .
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 «هريغ ةّيلوؤسملا Jamis ءانيلإ هريو «هبنذ ضعب بيدوأ نع عفري يناثلا ثيما اذه
 IL فرتعيو ؛ناميإلا ةموظنم يف كرحتي هنأ مغر يثيملا ملاعلا نكلو .هابأ سويال اهلّمحُي

 نأ ؛نيبارقلا pau نأ ءموصي نأ « Lee نأ : تءاش ام ناسنإلا نم بلطت نأ يف قحلا ةهلآلل

 :لأسيو «ناسنإلا رساجتيف .نيبأ des حصفأ ًاباوج يضتقي  بجنُي ال نأ ءبجنُي نأ ءجّوزتي
 اذه أ ؟بجنُي ال نأ «نيعمجأ ساّنلا نود نم ؛ةبيط كلم «سويال ىلع ةهلآلا ترظح مل

 :ةّيضقلا ارسم «رمألا ًالَلعم كلانه نم زربي رخآ ثيم اذإف ؟ةهلآلا لدع

 «ةبيط ةنيدم ىنب « يقينيفلا لصألا وذ «نانويلا لطب Labdacos» سوكدبال ناك ءدبلا يف

 لطب Pélops» سيوليي ةفايض يف ًاموي لزن . سويال همسا دلو هل ناك ءدبلا يفو .اهنارمُع دّيشو

 دق يذلا 116هاغ5 سلكره ىلإ أطخ ةبوسنملا ةّييلوألا باعلألا ثدحأ ْنَم لأ ناك ءرخآ

 ناخ دقل .ةشحافلا هعم ىتأو «هفطتخاف «سبوليب نبا سويال بحأ .ريغ ال اهثعب داعأ نوكي

 كلذ فرعت مل يتلا ضرألا as e طاوللا دجوأ .ًادوجوم نكي مل ام دجوأو « Ba ةمرح

 AIN نم ناك امف ءاتسكوج يه ةأرما جوزت ةبيط يف ةعومجملا ىلإ داع الو . لبق نم

 Cages بجنأ نإف «نارمُعلا سد ناك دقل . بجي الأ : عطاقلا اهمكح هيف تردصأ

Caاوتامو «تامف « هتيرذيو ةنعللا هب تّلحف .بجنأو رظحلا زواجتف  . 

 ؛بجنُي ال OÙ ةهلآلا هيلع تمكح اذإف . يهلإلا لدعلا لكشُم لحي ثلاقلا ثيم اذهب

 اذإو .اهنأش يف حماستت وأ ءاهلهاجتت نأ اهنكمي ال يتلا ةشحافلا ىتأو <L يف أطخأ هّنالف

 أطخأ :ةيلاّثلا اهتاقلح ةلسلس ىلع انفقو Cac Lis UE at صّصّقلا ىلإ اندع

 ترظح ةهلآلا تناك دقو ؛بجنأو ةهلآلا رمأ فلاخ MON sd جوزتو «هابأ لتقف «بيدوأ

 ةئيطخملا نع لوؤسملا وه ناسنإلاف . طاوللا يه يتلا ؛ةشحافلا لصأ ناك هّنأل ؛ باجنإلا هيلع

 . اهلك لدع ةهلآلاو

 هذه يف ةأرملاو لجرلا نيب ميدقلا طبرلا ةعمتجُم ةيثيملا paal هذه لالخ نم حضتيو

 اهب غلبو ءهسّندِب تسّندتف ؛ةشحافلا لصأ سويالب تعمتجا LS تومت اتسكوجف . ةشحافلا

 لكويتأو Polynice سينيلوب «هدعب نم هانبا كلذكو  بيدوأو .اهنبا SAS كلذ

Etéocleنوقطنأ هتنباو «  Antigoneىلإ مهئامتناب سندلا مهباصأ مهّنأل ؛ًاعيمج نوتومي -  
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 يهو «كلذك يه مارح «ىرخأ ىلإ ليبس ةشحافلا هذه D . ةشحافلا لصأ سويال

Aىلوألاب ةقيصل ىرخأ ةشحاف أ نم بيدوأ جاوزف  . 

 روصتل عضخي ءًاضعب هضعب رّسفُيو «ضعبي هضعب طبتري ملاع وُه  نذإ ef ملاع
 يف هدجن الام اذهو .ةلسلس نم ةقلح الإ سيل دحاولا ثيملاف ؛هل ةياهن ال Lots لماش

OUENنم ةقلح يه لب «ةلماك ةّصق تسيل نآرقلا يف هموقو ةهلاو هتأرماو طول ةّصق نإ .  

 تفأللاو .ريسفتو طبارتو لصاوت نع ثحبي نكي مل OPEN DS ؛اهؤازجأ عاض « ةصق

 نع الو «لصأ نع اهل ثحبي ملف ءنآرُقلا اهب فقو ثيح ةّصقلاب فو ريسفتلا نأ وه هابتنالل
 نم ءازجأ لهاجتو ءًابيرغ GAZ طاوللا اذه نع تكسف ءةّرملا هذه هذخأ ,LOS ءلآم

 اهب فقو ثيح ةّصقلاب فقت ال يتلا ةاروتلا يف «ناريجلا دنع ةدوجوم تناك Ll مغر « ةصقلا

OTANاذإف :مراحملا نم جاوزلاب اهطبرتل اهلصاوت لب ءريسفتلاو  ebahكلهو ءاجن نأ دعب  

 طاوذلا نم بيدوأ لم LE .ةشحافلا امهعم ىطاعتيف «ريغ ال هيب عم هسفن دجي «هموق
 مص Las طلاخ دقو ؛ةشحافلا يف طقسي ال نأ هل fs LE هلثم «مارح جاوز يف طقسف

 باصأ ام اطول باصأل ةّيمالسإلا ةّصقلا تلصاوت ولف .اهروص عشبأ يف تّلجت ةشحافلا

 ةأرما ىلع طّلسملا بضغلا ببس انمهفل كلذ عقوولو . كئلوأ بيدوأ باصأ امو «مهطوأ

 اهباقعب ليجعتلا لعلو ee مهباصأ موق عم تكله يهف «ايعيبط ًارمأ اهباقع ناك . طو

 اتسكوج لثم تناك اهَّنأ ىلع ليلد ؛ةاروّدلا طو يف مت ام ومو . ةلهم اهئاجرإ نود  مهعم
 ْنَم تعماجف ءانز ةنايخ اهجوز تناخ  ًالعف تناك اهّلعلف ءًاریبک اکاکتحا مهب ةّكتحُم نانوُيلا

 . باقعلا تّقحتساف i طاوللا يتأي ناك

 «حلاّصلا اهجوز تناخ «تناخ اهّنأل ؛اهباقع همه ناک .ریسفتلا يف بئاغ اذه ّنكلو

dbتضهان ذإف .داسفلا فقّوو ةشحافلا فْقَو ىلإ وعدي اهب ناك يتلا ةلاسّرلا تضهان  

«DUباقع رش اهبقاعيل ؛ةرشابم هللا لّخدت ؛هنحت تناك يذلا اهجوز اهيلع ردقي ملو » 
yi>بّرضُي ًالثم حو ةأرما اهتريظنو تحبصأ  I 

 .1/19-37 «نيوكتلا فس «ميدقلا دهعلا يف طو ةّصق رظنا (1)
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 مكحملا ءانبلا نم ةيلاخ يهو ءريسفتلا يف Ds OA يف نإ « ةروتبم Las طول ةّصق نإ

NSاهملاع اوفقوو :غالبإلاو روطَتلا اهنع اوعنمف «ءوس اهب ديرأ هّنأكو « ةروطخملا  
 يهف ؛كلذل .هب حوبت ال نأ اهل ديرأ ائيش ,PUS تءاجف ءًارسق ”بيرغلاو بيجعلا"

 نم اهريغل ًافالخ ya» نم نآرقلاب فح ام يف ةباجإ دجت ال «ةديدع تالؤاست حرطت
 . صيصاقألا ولت صيصاقألا اهلوح تجسُن يتلاو «هيف ةدراولا رابخألا

 يف تحبصأ ام ناعرُس اهّنكلو ODAN يف هنيعب امسا لمحت ال ةشحافلا هذه تءاج

 :ًاريبك ًالؤاست حرطي اذهو . طو ىلإ ةبسن «طاوللا «ةّيمالسإلا موُلُعلا نم هريغ يفو ءريسفتلا

 لعف لعف ن ًالعف همسا نم :UN قتشاف' اهبراح ْنَم مساب ةشحافلا هذه c Seu اذاملف

siمهيلإ هتثعب لبق هموقب طوُت ةقالع تناك اذامو  SÉSاذه ّنكلو ؟مهلثم ناك له  

 نم ًاريثك نأ مغر «ةيادبلا ذم هيف نوعطم ضارتفالاف . ةعنقم ةباجإ ىلإ يدوي ال لؤاستلا

 ينعي' طول ظفل نإ :لوقلا وه هعيطتسن ام لُك . فيلكتلا لبق مهموق نيد ىلع اوناك ءايبنألا

 بحل ا ينعي اطول يبلق يف هل دجأ يّنإ [ إو ] «قزل (طيليو LD يبلقب هح طال [ نإو ]بحل ا
 بلقب طال OY ؛اطوأ يمس EU رارقإلا ىلإ اذه ىّدأ دقو PU قزأللا

 هذه لُك .**”[ديدش بح هّبحُي ميهاربإ ناكو [ . . ] قصلو «هب قّلعت يأ ؛مالّسلا هيلع ميهاربإ

 SA يذلا وم GLEN اذه علو .رهّطلاو ÉA ءافص يف ْنإو e KS رگ نيب برت يناعملا

 . كلذب ةشحافلا ةيمست ىلإ  ًازواجت

 يهو ةعانش اهنع لقت ال ؛ىرخأ ةميرجب نانويلا دنع سويال ةّصق يف ةشحافلا نرتقت

 ىحنم وحنت ْذِإ يهو «ءيشلا كلذ سفنب نرتقت 7 طو ةّصق يف ةشحافلاو . ةفايضلا ةمرح كاهتنا

 نم ةميق اهفصَوب ةّيمهأ نم ةفايضلل ناك Le. Ltd. LE ؛ ثّدَحلا يف ةيئانوُيلا ةصقلا

 ىظحي ةناكم نم فيّضلل ناك És y «ءاوس A ىلع مهمالسإ يفو مهتيلهاج يف بّرَعلا مّيق

 «نوعَّرهُي فويضلا ىلإ اوعس موقلا نأ -ىوتسملا اذه يف  ةّصقلا نينو . هفيضم ىدل اهب

 . طول ةّدام «بّرَعلا ناسل ءروظنم نبا (1)
 . طول ةّدام «بّرعلا ناسل ءروظنم نبا )2(

 . 90ص t سلاجلا سئارع « يبلعتلا (3)
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 اموهو VE Cii ٍنَع كت ْمََوَأ : هل اولاق . نوخبوُي طول ىلإ اوعس  ًاضيأ  مهّنكلو
 فيّتضلل نيئي ال اه نوموقيف «؟ادحأ فيض نأ كانيهن LOS نبا دنع ينعي
 AE نع 05855 دَقَلَو :  مهباقع رمألا بجوتساف caf Ua نيضهانُم لب «بسحو

Peppe nنم[ . . ] قلغأف" «مهتمواقُم نع طول زجع دقو « هللا باذع اوقاذف  

 مهعئامُيو «مهعفادي مالّسلا هيلع طوُنو [ . . ] بابلا ٌرْسَك نولواحُي اولعجف «بابلا مهنوُد

 فرطب مهنيعأ برضف  مالّسلا هيلع ليربج مهيلع جرخ «لاحلا دتشا ملف [ . . ] هفايضأ نود

 oe مهل قبت مل É ليقو «مههوُجو نم تراغ A لاقي «مهنيعأ تسمطناف ؛هحانج
AIهيلع اون نودعوتيو «ناطيحلاب نوسّسحتي مهرابدأ اوعجرف  Past 

 هدبع اهلصاوت ىلع لمعيو ءاهنوصيو « هلا اهاعري Bartka ةميق ةفاينضلا ميقتست اذكهو

à Dرصتنتو «موقلا مزهيف «ةداعلل ةقراخلا هتوُقب «ليربج لّخدتيف «نامحرلا ةكئالم هدناسُت  

 .سويال موق ةّصقو طول موق La نيب طبرلا ىلإ نيرطضم انسفنأ دجن ؛ ديدج نمو . ةفايضلا

 سمط دقل . سويال موق ضعب لاط يذلا باقعلا هتاذ وه طو موق لاط يذلا باقعلا اذهف

 عجرو ce بيدوأ اقفو .ناطيحلاب نوسّسحتي مهرابدأ اوعجرف « طول موق نيعأ ليربج

 ىريال pali بيدوأ ناك دقل .بلوألا يف دّعصي وهو « هتنبا نوقطنأب قيرطلا سّسحتي هرابدأ

 ناكو .ةهلآلا ت يح ؛بملوألا يف دّمصيف «ةعصان اهاري . رصبلا دقف دقو  بلقناف « ةقيقحلا

 ءهللا باذع اوقاذ دقو نودوعي ea اهف «ليربج مهامعأف « ةقيقحلا نوري da ed طول موق

 ًاضعب اهضعب فلاخُي «مهدنعو اندنع paali هذه نيب طبري ام ًاطيخ ّنأكلو .هَرْدَن اوفرعو

 . باقعلاو ثادحألاب قّلعت اميف ًاضعب y$ اهضعب نكلو «ناميإلاب اهنم قّلعت اميف

 لبق «طقف  ريشُن .نوجش اذ ثيدحلا ناك by co diode فقو نم BY ؛نكلو

 ؛ّمث نمو ؛ةفدصلا هتداقف ء!جلم نع ثحبي ضرألا يف ًايراض ناك سويال OÙ ىلإ .اهفقو

 .70 /ا5رجحلا (1)

 .535ص «2ج ؛ريسفتلا «ريثك نبا )2(

 .37 /54رمقلا (3)

 .268ص «4ج ءريسفتلا «ريثك نبا )4(
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 «ضرألا يف ًايراض ناك fs «ليمجلا ىتفلا هنبا ىلإو «سبوليب ةيشاح ىلإ ء ةهلآلا

 ؛ةنيدملا لوُخُّدِب هل حمس يذلا لاؤسلا نع "”ةهلآلا نم يحوب  باجأف «لوهلا L فداصف

 يذلا نم La ةهلآلا نم يحوب «ةنيدملا ةيغر دنع Yay « جاوا رظتنت اتسكوج تناك يح

 لوألا قيرط يف تعضوف «كاذو اذه دّصرتت تناك ةهلآلا ًنأكف .لوهلا يبأ نم اهصّلخُي

 . ةجورلا ملا ةأرملا يناقلا قيرط يفو «ليمجلا مالثلا

 درم بابش روُص يف' هلّسرث عبي برلا وم اه .راسملا اذه نع طو Les جرخت ملو

 نوديري "ناکم JÉ نم نوعّرهُي اولبقأف' «مهتوهش راثأ . مهراثأق « مهب هللا نم ةنحم «ناسح

 . لتاقلا مّسلاو BÉN مثإلا معطلا كلذ يفو «ماهتلالل امعط اولّطشت نيذلا نالا كئلوأ

 ىلع ضرع . NEA Een وك لوح

Ni SU re tes aنه  ous Ve JE ps 2 VS biزت  

PTEمهيلع ضرع «“ "كلميم ريخو ؛هدنع ام لمجأ  peallةشحافلا ناكم . 

 ماقم ّنمقي ال تانبلا ENS à EU ماقم موقت ةت ال NDS ؛هوضفر OU اوضفر مهّنكلو

 يه اهّنأ نيح يف ءداسفلل ًافقوُم ًارصنُع ةأرملاب اولبقل تانبلاب اولبق ول موقلا نالو ؛هللا لسسر
 ىلع يضُق كلذل «يه اهيلع ءاضقلا لظ يف الإ متي ال داسفلا ىلع ءاضقلا نإ . هنيع داسفلا
 ةروص ةاروتلا تهوشو «مالسإلا يف ًامامت دعب نم تانبلا ركذ باغو ,ee ءاضق طوأ ةأرما

 نيح يف ؛ ىلثألا هذه ةبلغ لجأ نم pl ah et .ًامارح جاوز امهتجوزف نهنم نينا
 بيدوأ ةنبا نوقطنأب تلبق دقو « ماظتلاو ماجسنالا لظ يف ةبذعلا اهتايح ةبيط ةنيدم تدجو

CDعزفن نأب سانلا قحا ارن" :بيدوأ ابطاخُم نهاكلا لوقي يح ؛اکلم بيدوأ يف سيلكوُثوُس دنع هؤرقن ام  
 ةيساقلا EU ىلإ اهو انك يتلا ةبيرضلا كلت اهنع تعفرو «سومداك ةنيدم تذقنأ دقف eo abih انب ملت نيح كيلإ
 «انرمأ تحلصأف « ةهلآلا ضعب  ًاعيمج دقتعن اميف  كناعأ . Es هرمأ نم كلذ ىلع كملعت نأ نود Cu» يبا- (

 . 239ص «نيسح هط ةمجرت اك ضو سيلكو قوس «'لادتعالاو ةماقتسالا ىلإ انتايح تددرو

 .268 ص «4ج ءريسفّتلا «ريثك نبا (2)
 .78 /11دوھ )3(

 .71/ا5رجحلا )4(

 ءاسن لكل بأ يبتلا نال ؛ هتانب ae اطول ناو موقلا ءاسن ينعت انه  تانبلا OÙ لوقلا ريسمّتلا راتخي ام ًاريثك ( 5)
sp pa435 434 ص ص :2ج «ريسقتلا ءريثك نبا : يف كلذ رظنا . 
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 موقت «ةرادج نع صّصَقلا ضرأ «نانوُبلا ةصق «ىرخأ مق كلت ؛ كلو .ًانابرُق سويال نبا

 . ةروتبم يتأت الو ءاهؤازجأ ىشالتت الف « ةّيلج ةلماك ةريسملا اهيف ىرت ءمحالم محالم اهيف

 : زيزعلا ةأرما à مارحلا دسجلا ةأرملا-3

 هذه لاصخ انطقسأف . تاريثك ءاسنل ةريثك ءامسأ دَّلخُي ءرعشلا يف ءاسنلا بح يف انربك

 LS ؛ةزعو ىليل :ةركاذلا يف ًاعيمج َنيقيو ءاننرجه ْنَم ىلع كلت لاوقأو ءانببحأ نم ىلع

 ىلإ مسترت نهنيب نم « سوهو ةّيتاذ بدألاو : ؛ْنكلو .ريثك نهريغو «ةدعسو id «ةلبعو
 يف سجرُتلا دنه ةروُص eds يلاعتلا ءاضف يف ناقلحت «ةدّألو ةروصو دنه ةروص دبألا

 دهنال ءافق الو اهل هجو ال «ىدتلا رطقك رطق نم الإ ةيراع «دّرتبت موي تاذ تّرعت ْذِإ ؛ءاملا

 دسجلا نماكم ىّلجتت اهيفو ءدسحلاو ماصخلا اهيف «ةلماك ةروُص ةأرملا اهّنكلو ءجرفالو

 . قشعلاو بلاو لامجلاو عبطلاب ثّدحُي ؛تاراجلا عم راوحلا اهحضفي «سفتلا ايافخو
 اهنيكمت دسجلا Lg ىلع ةعيبطلا تغاص دقو «ىداهتت ءافيه «قبع رفولين «ةدآألو ةروصو

ya ALANميساقت ةروص . قشاع ريخ اهل ناك نم ىلع اهب اهَحَشو «قاّشعلا نم اهيهتشي » 

 نحنو . .رعشلا وه كلذ LÉ حورلا فلي ءرحاس مغن اهّنكلو ؛ليصفت الو اهيف ءازجأ ال

 .ريسفتلاو نآرقلا يف  نآلا

 رهظتو ءانُه نهؤامسأ ىفخت «حاورأو ماسجأ «تاريثك ءاسن ريسفتلاو نآرّشلا يفو

 هارخأو ءرَجاَه ميهاربإ ةجوزو ؛ةهلاو طول زوجعو ءةعلاو حوت ةأرماو ءاهاتنيو ءاوح : كانه

 «ةجيدخ ؛دَّمَحُم تاجوزو «ءامسأ الب OGE تاجوزو «نارمع تنب pins «ةراس كلت

 ةروصو «نوعرف ةأرما ةروص زربت ًاعيمج نهنيب نمو . تايرخأو «بنيزو «ةشئاعو «ةصفحو

 ءايشأب سفتلا ملحت ءًاتيب هدنع اهل ينبي «يمرت اهّير ناضحأ يف ةيراه « ةيسآ :زيزعلا ةأرما

 ليدبتو دلا دشنت ؛ءافصلاو بحلا دشنت «ىغط نوعرف «لجر رش نم هب ذولت «ءايشأو

 هدبع يف لّكشت هللا CE CN ىلإ ةيراه ؛ةمراع ةوهشو ةحماج ةبغر ءاخيلزو . ءاضفلا
 « لجر رش نم هب ذولت مارح هب زوفلا ناك Ds «هب زوفلا ىلإ وبصت «فيرشلا ليمجلا ميركلا
 ميدقلا نم ءريثكلا زيزعلا ةأرما نع أرقتو .ريثأت هيف دسجلل الو « عقو هدنع LU ناك ال
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 ءءادتقالا ss ءبحُت ام الإ دجت ال لب ءًاركنم بحل ا الو ءًاضوفرم دسجلا دجت الف «ثيدحلاو

 PE ًاقشع دادزتو «ءالتما اهب كسفن دادزتف «ناسنإلا يف ةبغر

 نائج نم هذه درط . اهبقاعُيف «برلا بضغ ةراثإ ىلإ اليبس OTAN يف ف ةأرملا تناك ام ًاريثك

 «زيزعلا ةأرما الإ ارخص تراصف ءٌرجحلا ىرخألا باصأو «ًارمغُءاملا كلترمغو «هدلخ

 الف ءًايزاوم هدعب نم ريسفّتلا ماقو .باقعلا اهيلع طّلسُي ملو «ةليمجلا ةنسحلا اهّصق ىور

jdnال ؛ءاوحل داصرملاب ًامئاد ناك يذلا ءآلثم ريثك نباف «عينش فصوب اهفصو الو «  

 ءاهقسفو اهتنايخل اهنعلي حوت ةأرمالو à LL وأ ناطيّشلا لمعب اهلمع طبرو الإ ةصرُف كرتي
 ةأرما عم ًافيطل هدجن < PUF TEN نم ًالباو اهيلع طلو «ءوس زوجع اهلعجي طول ةأرمالو

 oo :اهنع دحأل ديحم ال فور ةجيتن هّنأكو هدنع ودبي يذلا ءاهلمع ريربت دح ىلإ زيزعلا

 هنسحو هلامجل ؛ًاديدش G هنّبحأ اهّنأ كلذو ءاهيلإ هتعدو ءهسفن ىلع هتلواح يأ ؛هسفن نع

 . "©!اهسفن ىلإ هتعدو «باوبألا هيلع تقّلغو «هل تلّمجت نأ ىلع كلذ اهلمحف «هئاهيو

 اهيلإ هل اهتوعدو «ةلواحُم هل اهتدوارم :اهعم هيف ًاقيقر ناك فيك مالكلا اذه يف رظناف
 كلذ لك . هئاهيو هنسحو هلامج ةريسأ هيف تناك « يقيقح LE M « حرج الو اهيف ie ال

 لهو” رسما نم زيزعلا ًةأرما QE «قيرطلا ملاعم ut ؛ليمج وذَحو « طيسب عاقيإ يف
 .”اخيلز ءاقل نع ىلاعتي [ . . ]قح ملسُم نم

 ؟ريغت يذلا ام

 ىلع نيمئاقلاو هئايبنأو هللا نيب «ةأرملاو نيدلا نيب ةقالعلا يف ريغتب ىن زيزعلا ةأرما نإ

 هّنأكو كرحتت لبق نم ةأرملا تناك . ىرخأ ةيحان نم ةأرملا نيبو ةيحان نم مهلاعفأو مهلاوقأ

 بوتيل تاملك هللا اهنم قلتي مل ءاوح .هءايبنأو هباطخو I ةضفار ءاهمكحت اهجراخ 25 ال
 يف لقت ملف « ةتكاس رمألا تلهاجت ليباق تخأو .اهتدحو oies اهجوز مدآ لعف املثم اهيلع

 حلاّصلا لوقلا اتضفرو «نيلاص نْيَدبع تحت اتناك طول ةأرماو حوُت ةأرماو .ًائيش ةّصقلا

 اهبتاج LIO ىلع . ةّيعيبط ةروّصبو  ئراقلا لمحيف ءزيزعلا ةأرما يف ةبيدحوُب باهولا دبع هبتك ام كلذ نمو (1)
i et> y iall31 - 41. : رظنا  Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam, pp. 

 . 455ص «2ج ءريسفتلا à LS نبا(2)
(3) Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam, p.39. 
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 ALT Aug تودو «ددرت نود ءفوخ نود ءادكه ءدهملا اهناخو +ليمجلا تاطقلاو

 «بنآلاب فارتعالا داليم «تاعبتلا لّمحتو ةّيلوؤسملا داليم . ديدج داليمب ناذيإف ؛زيزعلا
 NS « ظوفحلا حولا يف ءاهيلع بوتكملا بنذلا

 فرتعتف «تلخ og A ذم لجرلا هيلإ اهقبس ام مويلا لعفت  ةأرملا نإ زيزعلا ةأرما نإ

 . مايألا ميدق يف كلذ لجّرلا لعف املثم «فلس Lee وفعلا بلطتو «بنذلاب

 ينقلخت ملأ ؛براي' :ًالئاق هير بطاخو «بنڌلاب رعش ءهّبر قح يف أطخأ امل مدآ ناک

 ؛تبت نإ تیأر ا :لاق . ىلب :هل ليق !؟كحور نم يف تخفنو :لاق . ىلب :هل لاق !؟كديب

 ءيش تاطخأ يتلا يتتيطخ ؛براي' :ًافيضُم هجاح مث .'معن لاق SEH ىلإ يعجار E له

ESنم ُهْنَعدتبا ءيش وأ « ينقلخت ن لبق يلع  JEءيش لب :لاق !؟ يسفن  ESلبق كيلع  

ofةئيطخملاب فارتعالا اذهف . "هيلع باتف "يل رفغاف يلع ُهتبتك امكف :لاق .كقلخأ  geai 

 . مدآ UE يذلا وه ةظوفحلا ةباتكلاو GI ملعلاب هل فارتعالاو « ةقراخ ا هللا ةردّقب فارتعالا

 نم هركت ءًامومع ةهلآلاو «هللاو طق ًاثيش ًاعدتبم نكي ملو LL ًاعيطم ًاعضاخ مدآ ناك

  ًامود . ةأرملا تناك دقو . di بانجلا ىلع ًالواطت كلذ SON ؛ هسفن لّبق نم ًائيش عدتبا

 يف تداك اهَّنأ مغر «ىرخأ ودبت «زيزعلا ةأرما عم «مويلا يه اه ؛نكلو . ةدحاج ةلواطتم

 اهّنكلو .ًاناتهُبو Lois اهاتف تمهّنئاف ea ةدحاج ءاهلبق ةأرما لك لثم نوكت ْنأ  ةّصقلا ةيادب

 ءاهدّيس باطخ «باطخلل تباجتسا ةعاس نيلوبقملا هللا دابع ةريضح تلخدو ءاهسفنب تزاف

 ني ت (dt كند ih :ًالئاق اهدّيس هب حدصي اضيأ هللا باطخ هّنكلو
bdةبطاق ةنيدملا ءاسن يف ىلوأ رم افرتُم اهناسل قلطناف  : GERS p 

EUنع ندور ذلو هيف  à REG aنيعمجأ الملا مامأ ةيناث رم افرتعمو  
 نع دور اأ حل ans نأ $ :نيّدلا ةطلُسو LUN ةطلس مهيفو ةيشاحلاو نوعرفو

 aus ) :ةلّلُم اهتافارتعا يف قلطنت مت . "4 ترقدصلآ ds ءهيقت

 . 78ص AE ءريسفتلا ءريثك نبا (1)
Éy )2(29/12 . 

 . 32 /12 سوي (3)

Xay )4(51 /12 . 
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EEY AN نإ ىف ئر امو + 2: nl دیک cout ا هلآ نو Li 

Pr ىر نِ نر َمِحَراَم الإ 

 نأ فرتعتف ءاههجو رتسي ليمج ءايحو اقل Le ناميإ نم الإ ةيراع مويلا ةأرملا يه اه
ENةرامأ  ce ptنأ فرتعت يه اه . ميحر روفغ بر نم الإ ةمصع ال نأ فرتعتو  ep 

 يتلا اهتافارتعا مضخ يفو .روزو بذك لوق ال ءنيبم يبن لوق هلوق Oo «ىعّدا ام يف قداص

 Cp :نهنيب اميف Le فارتعالا ىلع ةنيدملا es تلمح «ًامالسو ًادرب بلق لَك ىلع تلزن

 GED :نيتطلسلاو ةيشاحلاو نوعرفو MLG 4 ير كَم الإ آَدده نإ ارب اده
Áاَم  de LUEةئيطخلاب فارتعالا : ءايبنألا هبحصو هللا هبّقرتي ناك ام اذه . 24 ءس ني » 

 . هريغ نوكلل رسم ال ناب à رارقإلاو

 ةيآنأل ؛اهسفن ىلع اهل ناطلس ال زيزعلا ةأرما «فسوي ىلع اهل ناطلس ال زيزعلا ةأرما

 «بنذلاب فرتعت زيزعلا ةأرما .ًدرُينأ نم ىوقأ «يهلإلا روُثلاو يكئالملا لامجلا اذه « هلا

 اهمنتغا الإ ةصرُف OÙ AN كرتي مل يذلا قلا كلذ « قلا يف هللا ةف رّبكُت زيزعلا ةأرما نكلو

 ءاسن تزاف اهعمو ءاهسفنب تزاف زيزعلا ةأرما . تانيبلا هللا تايآ هيفف « هيلإ رظتلا ىلإ انوعديل
 تريغت دقل EU كفسي فنُع الو ءرمدي باقع الف «هللا دابع ةريضح يف ًاعيمج َنلخدف « هللا

 نمو «بيصن عوضا نم اهيف «ةأرملا عم ىرخأ ةقالع طبر ىلإ قيرطلا يف ٌنحنو ةموظنملا
 دقل Gites اهنم al ةلواحُم الو «ةأرملل اهيف ضفر ال ؛ٌنكلو «بيصن لالغتسالا

 ملو «ىشألا نم صالخلا ىلإ ةيعاّسلاو ةضفارلا تالواحملا لك لشف ةقباسلا براجقلا تنيب

Geنيجدتلا ريغ  . 

 ءدنس JF انيف تدجو اهّنإف ءهب فرتعت نأ بجي ناك ا زيزعلا ةأرما تفرتعا دقو اّمأ

 ريثك نبا رظناف Ce ودبت ال ىّتح «هب ءونت يذلا لمحلا ةأطو نم se ريربتب اهيلع لخبن نلو
 سفن يف بيغلاب هنخأ À يجوز ملعيل يسفن ىلع اذهب تقرتعا LÉ لوقت“ :اهحلاصل عفارُي

 .52/12-53 سوي (1)

)230 31/12. 

 .51/12 فسوي )3(
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 «فرتعأ اذهلف «عنتماف «ةدوارُم باشلا اذه تدوار Lél «ربكألا روذحلا عقو الو ءرمألا
g 34 5 2 3 un 2 #48 3ةئيرب يّنأ ملعيل  [ . . efنأل ؛هتدوار اذهلو «ىنمتتو ثدحتت سفتلا نف «يسفن ئربأ تسلو  

2 ka 
G SAL US ANTىلاعت هللا همصع ْنَم الإ يأ ؛ 4 225  

 DP ءاهريخ سف لاك ats « ثّدحتت ًاسفن مالكلا اذه يف زيزعلا ةأرما توتسا دقل

 .باقعلا ق قحتست ةميرج يه الو «جوزل اهيف ةنايخ ال ةدوارألاو ءةدوار ىلإف «كلذ تزواجت

LÉ)عقو الو «ْنخت مل اهّنأ الملاو اهجوز ملعف «ةَّمات ةءارب اهب فارتعالا ناك ةدوارُم رجم  

 دقو «مالكلا يناعمو ةّصقلا قايسب بسنألاو قيلألاو رهشألا لوقلا" وه كلذ ."ربكألا روذحما'

 هدرفأف هللا همحر ةّيميت نب ساّبعلاوبأ مامإلا هرصنل بدتناو «هريسفت يف يدرواملا هاكح
ie de هين 9 

 توكسممل دوجو الف . ةّيرحلاو ةّيفافشلا فنك يف ريبعتلا نم ةّصقلا يف فارتعالا نّكمُي

 ءالوق حبصُب َءيش لک .رارسألا نم رس نع تاّيصخّشلا دنع مّثكت الو .روظحم الو «هنع

 ةمهّثلا كلذكو AAY حبصُت ةدوارم او ارّبعم الوق حبصُي ململ ا .ًاريسفت دجي لوق لکو

 هللا نم ةملكلا « نيّدلا نم ةملكلا :دحاو بصم يف بصت لاوقأ اهُلُكو . مكاو فارتعالاو

 يوتست نأ ثبلت ال مث ؛نيح ىلإف «ةثيبخلا ترهظ Ds « ةيط اهلعج ىلإ تاّيصخّشلا ىعستف
 يتلا تاّيصخشلا لك اهب هوفتت N ةملكلا هذهو .ناميإلا ةريضح AN» ةملكلا ةريضح يف

 :ًالداع اكلم ناك ةّصقلا يف رصم نوعرفف . ليمجلا GS ةّيباجيإلا نم ملاع يف انه حبست

 «مالّسلا هيلع فّسوي لضف فرع «هبجعأ Le اهآر ناك يتلا هايؤر ريبعتب هيلإ اوعجر امل"

 :لاقف «هایاعر نم هدلبب نم ىلع هقالخآ نسحو «هایژُر ىلع هعالطا نسُحو «هملعو
PETةكلمملا نئازخ ىلع هبّصنو «"هورضحأو «نجّسلا نم هوجرخأ يأ . 

 ؛اهبنذ اهل رفغو ءهتجوز رذعو «فّسوُي مركأ 6 ًالهس odl oT امهش ناك رصم زيزعو

 .53 /12فسوي (1)

 . 463ص «2ج ءريسفتلا :ريثك نبا )2(

 . 463ص «2ج «ريسفتلا «ريثك نبا (3)

 . 50 /12فسوي )4(

 . 462ص :2ج «ريسفتلا «ريثك نبا (5)
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 ةدارإ نم كنم عقو يذلا يأ ؛كبنذل يرفغتسا :اهل لاقف ءهنع اهل ربص ال ام تأر اهّنأل '

 كلتا ae سول دعاس الد ناك aol ت رفاق باشلا اذهب وسلا

 a a «فسويل ًادنس تحبصأو «بكرلاب تقحتلا  راكنإ ةلواحُم دعب زيزعلا ةأرماو

 . هتءارب ىلع ةغماد ةجح نك تايرخألا ةوسّنلاو

 تمّلكت . توملل ًاليدب موقت ةملكلا نال EE الو EE ال ةصقلا يف تاّيصخشلاو

 ؛هبعش تام الو «كلملا تام الف «كلملا ملح مّلكتو ,فّسوُي اولتق الو ءاهولتق الف ءاخيلز

 لوجي ناك Le تربع ةملكلا َنأل الإ ؛ءيشل ال «ةاجتلا تناكف ءفاجعلا تاونّسلل اوطاتحا

 ىلإ ةدودشم تناك يتلا تاّيصخّشلا هذه ملح نع كلذب  ترّبعف ؛تايصخّشلا رطاخ يف

 Of بلقني وأ ءابهذ بلقنيف ؛ءيّشلا سمال ةّيرْحّسلا اصعلا هّناكو ءادش فّسوُي ملاع

 مث « هيلع قّلخْلا تيبلا تابايغ يف «نجّسلا تابايغ يف tolé يف فّسوُي ناك
 ًادرب لزتيف ءاهمالك ءاهءاشحأ Sans «Lis لخادلا نم اهعفدي c سفن لک تابايغ يف ناك
 اًمرس حضني ءاهب لوجي ام فرعي «سفتلا كلت لخاد ميمي هريغ دحأ ال . عيمجلا ىلع امالسو

lesمهفي  Gaنم «يردن ال ثيح نم ءاج «بيغلا ملاع ءفّسوي وه كلذ . اًهَعقاوو  
 نم ءاج ءرصم ىلإ ءءايبنألا دالب ؛ناعنك دالب نم ءاج «رثبلا هذه يف AE ضرألا قامعأ

 معطُي اهفرط ىلإ دالبلا فرط نم ماق «هدحي ءاضف ال .اهلخد فيك يردن ال ui قامعأ

 لمت هللا ةروص eg وه كلذ AE ىلع رصبلا دري ءاهاضرم يوادُي «ًاعيمج اهلهأ
 ّيطعأ دق وه اذإف" ةشلاقلا ءام سلا يف ءارسإلا ةليل دمحم هيقل «فصوي ال ًالامج ًاليمج ًارشب
 ناكو .يقابلا رطّشلا كاذ ساّنلا موي ىلإ ةقيلخلا ءدب ذم قلل مساقتو eP yah رطش

 نب ميركلا نإ ريغ هيف لوقي ام دَّمَحُم دجي مل طق هليثم ةّيناسنإلا فرعت مل امرك ًايرك فُسوُي
 ساّنلا مركأف [ . . ] ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي نب فسوي ميركلا نب ميركلا نب ميركلا
 هعفري نأ يف ةظحل دمحم جرحتي ملو . هلا ليلخ نب هللا يبن نب هللا يبن نب هللا يبن فسوُي

 .457ص ؛2ج ءريسفتلا «ريثك نبا (1)

 . 458 ص :2ج ءريسفتلا ؛ريثك نبا (2)

 450 ص «2ج ءريسفتلا ءريثك نبا (3)
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 ةحناسلا ةصرُقلا مانتغا ىلإ هعارسإ مدعو «هريص رمأو «هرمأ يف راتحا دقو LES هقوف

 رذُملا تيغتبا امو «ةباجإلا تعرسأل انأ تنك ول" :لوقي ناك « نجّسلا نم جورُخلل ىلوألا

 فاجعلا تارقبلا نع لس نيح هلرفغي هللاو ؛همركو هربصو فّسوُي نم تبجع دقل [ - ] ٠
 فّسوي نم تبجع دقلو . ينوجرخُي نأ طرتشأ ىح مُهّئبجأ ام هناكم es ولو «نامّسلاو

 دارأ هّكلو «بابلا ىلإ مهُتردابل هناکم تنك ولو «لوسترلا هاتأ نيح هل رفغي هللاو همركو هربصو

biيطعُي ناك . ًائيش بلطي ال ناك فّسوُي نكلو . 'رذعلا هل نوكي  JÉال ًءاطع ناك .ءيش  

 ىلع نوعرف هنمتئاو .اذه فعاضتو «كلذ ردف «هعرزو هعرض ىلع زيزعلا هنمتئا . ىنفي
 طاتحاو ”e نينس ضرألا تبصخأف ' تآلغلا اهيف عمجي يتلا مارهألا يهو  ضرألا نئازخ"

 غلبم كلذ نم لصحف i عْمَج نسحأ QUES «مهتالغ يف سانلل  مالّسلا هيلع  فُسوُي

 طحقلا مع ÚS نيعمجأ سالا معطأف ؛ًاريثك نئازخلا تألتماف :"ةلئاه ةدّدعتم ايادهو «ميظع

 ناك . "عوج دحأ مهتم تمي ملو su لكأف cos دالب ىلإ لصوو ءاهلماكي رصم دالب

 داكو اهرمأي ءيش لك ماق يت زيزعلا ةأرماىّتح ءبلط ا بلاط لك نكي Li ًادحأ دري ال

 تجّرحتف . .فّسوُي تبلطو . هتلانف oE تبلط . تبلط Le تزاف اهببسب ضّوقتي ءانبلا

 امكًالماك sg si امك ًاليمج saute ریسفتلا ماقف «نآرقلا اهنع تكس :ًاليلق ةّصقلا

céيلايللا كلت يف كله (رصم زيزع مسا=) ريفطا نأ“ ريثك نبا رگذف  » Etsنب ناّيرلا كلما  

 :اهل لاق هيلع تلخد نيح اهّنأو ef . . |ريفطا ةأرما فّسوُي جوز (رصم نوعرف-) ديلولا

 امك ةأرما تنك يّنإف «ينملت ال ؛ قيدّصلا اهّيأ : تلاق [ . . ]؟نيديرُت تنك ام ًاريخ اذه سيلا

 ,LICE «ءاستلا يتأي ال (زيزعلا-) يبحاص ناكو ءايندلا كلم يف ةمعان ةليمج ءانسح ىرت

 هل تدلوف ءاهباصأف «ءارذع اهدجو [ . . ] تيأر ام ىلع كتثيهو كنسح يف هللا كلعج

PESاحابُم ءاقللا ناكو ءارمثأو ءاعنيأف ءلامجلا لامجلا ىقتلا دقل  . 

 اّقوتو « شيعي نأ هل هللا بتك ام شاع ءزيزعلا كله .اهنم تلبّمف « ةبوتلا اخيلز ترهظأ
 ىلع اهب موقي نأ ًاريدج ءاهل ًالهأ ناكف «هجو ريخ ىلع ةّيلوؤسملاب فسوُي علطضا . هلجأ يف
 عرضلاو عرزلا يف هفلخف «قباّسلا اهزيزع ناكم رصم زيزع يأ ؛هّريزو كلملا هلعجف . ةكلمملا

 .464 463ص ص «2ج ءريسفّتلا «ريثك نبا : يف رابخألا هذه لمجُم رظنا (1)
 . 464 ص «2ج ءريسفتلا «ريثك نبا (2)
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 مهاردب هارتشا هل ًاديع ses ًاليوط شاع نأ دعب «ًاديس حبصأو ءلالا ىلع مايقلاو

 .زجاوحلا لك ۔ نذإ ۔تلاز . تادودعم

 .ًادبع ىتف ناك هّنكلو «صلاخلا نيّدلاو رهّطلا فَّسوُي ناك امهنيب لوألا ءاقللا يف

 ناكف LE ىلع تناكو «لعب اهل came تناك اهّنكلو «ةأرملا JS زيزعلا ةأرما تناكو

etًامارح ءاقللا ناكو ءًاعونع . ÉIةّصقلا تراس دقف ؛ةيناّقلا ةرملا يف  titىلإ نيتيصخ  

 ةأرما تبلقناو ءصلاخلا نيّدلاو a ىلع ًاظفاحُم ارح اديس دبعلا ىتفلا بلقناف مات لوحت

 ءامّسسلا تكرابف ؛ءاقللا نكمأف .اهل ًاروفغم ةرهاط ةنمؤُم تبلقناو cihana ريغ «ةلمرأ زيزعلا

 امهل يعرّشلا لما «ةّيندكاو M «نيتطلسلا ىلع مئاقلا كلملا ىعسف «كلذ ضرألاو
 اخيلز يف ارتفي مل A قشعلاو QUE يف ناكو .لالحلا حاكتلا ناكف . جاوزلا مامتإب

dsًاليمج بحت ةليمج تناك .رعّدلا رخآىَّبح امهددرت تلظف . etتمادو «سمألاب  

 اذه مامأ ليقارعلا ةلازإ نم بال ناكف .فراجلا É فقَو ىلإ ليبس الو «دهعلا كلذ ىلع

 تعاطتسا دقو .داسفلا ىلإو « فنعلا ىلإ يدْؤُيف WE اتوبكم حبصُي ال ىّتح « شاّيجلا بحل ا

 SET .هقيقحت GE oi QE «نيح ىلإ تفخيف Ste À نأ ةّصقلا
 ًاصالخ ةملكلا تناك .ًانمز ءبعلا نم لوقلا اهحارأ روظحملا رمألاب زيزعلا ةأرما تفرتعا ةعاسف

 «ةمئاد ةحار سفّتلا تحاتراف ءًالماك عورشملا GAE جاوّزلا م امل مث ءتوملل ًاليدبو

 .اهساوسوو qu نم تصّلختو

Lesيه فّسوُي  Laةّرَجْْلا عيراشملا : GRقّقحتو .ناعنك دالب يف وهو ىتفلا ملح  

 .اخيلز ملُح قّقحتو .نجّسلا يبحاص ملح قّقحتو .نوعرف ملح

 ةوخإلا ًادجس همامأ رخ ةعاس AE رمقلاو سمّشلاو هل ةدجاّسسلا بكاوكلاب لفطلا ملح

 نامّسلا عبّسلا تارقبلاو فاجعلا عبّسلا تارقبلاب نوعرف ملحو .ةدلاولاو دلاولاو رشع دحألا

 Gels قوف لمحي نجلا بحاص ملُحو . قمت تاسبايلا ىرخألاو رضخلا تالبتّسلاو
 اخيلز ملح قّقحتي OUY ناكف . Éi ًارمخ رصعي رخآلا ملُحو o GAE ريطلا هنم لكأت

 sat تماقو ۔نآرقلا باكر يف  ةّصقلا تعسف «ليمجلا ىتفلا اذهب دعست نأ i ةليمجلا

Génناك هّنكلو « ةظقي ملح ناك دق . اهملح  LÉمل ولو . اجر اهجري ًامئاد  Géoتراصل  
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 لبق نم ÁE ناك هّنكلو «ريثك نبا دنع ملا اذه GAZ دقل .هابقع دّمحُت ال ام ىلإ رومألا

 مرشخمرلا دنعو يزارلا دنع is . ايفرح ًالقن ربخلا ريثك نبا هنع لقن يذلا Vus de» دنع

 هجوت كلما OT :ايورذإ ؛ديبعلاو متاخلاو كلملا جاتك ةريثكلا LAN رصانعب fe نْيَدَّللا

 Eag لاقف «توقايلاو SÚL بهذ نم ًاريرس هل عضوو « هفيسب هادرو « همتاخب همتخو
 رسم سيلف ؛جاَتلا اًمأو «كرمأ هب Jo ؛ متاخلا اأو OS at ؛ريرسلا ÉI : مالّسلا هيلع

 ىلع سلجف «كلضفب ًارارقإو UV Se هتعضو دق : JUS «يئابآ سابل الو «يسابل

 ف ؛(زيزعلل رخآ مسا-) ريفطق لزعو à SI هيلإ كلملا ضّوفو «كوّملا هل تنادو ءريرسلا

 Lee Jos هل تدلوف «ءارذع اهدجوف [ . . ]اخيلز هتأرما كلملا هجّوزف «كلذ دعب تام

 P ČN نم ريثكو كلما هدي ىلع ملسأو «ءاستلاو لاجّرلا هتبحأو ءرصمب لدعلا ماقأو

 رم ريخ اهيف هل نيكمت نم لهو «ضرألا يف فّسوُيل Rs ؛تاياورلا قف اذكهو
esةيادبلا يف ناك نأ دعب «رشبلا ةبتم ىلإ هب لولا أرلاو ناطلسلاو  pt. 

 دقو SL عت عمتي الو «هنوّسمي الو «مهّسع ال ءساّنلا ملاع نع ًاديعب eTa ملاع

 فّسوُيو اخيلز نع CS سوباك تعفرف «ةديعسلا ةياهّتلا هذهب ةّيمالسإلا صّصقلا تدّرفت

 راصتخا امهتّصق ترصتخا يتلا «ةاروتلا -كلذب  تفلاخف ءايتدلا ةايحلاب امهتعتمو «ًاعم

 dis ةعاس ًافينع ءادتعا فسوي ىلع اخيلز ءادتعا ةلواحُم ىلإ الإ ضرعت ملف «ًاديدش

 نم يذلا af اهيف حبصُي يذلا نجّسلا يف ةاروقلا هب تمر مث .اهتعجاضُم ىلع همغرُ

 ‹كلملا يقاس فّسوُي ىقتلي هيف ءاضف ريفوت ىلإ يمري يذلا «ٌدوشنملا Gia قّقحَت هلالخ

 . PAUL ىلإ هلصويف

 جاوز حبش ةّصقلا نع باغ اخيلز فّسوُي ةّيمالسإلا AU pa af تحكنأ إو
 تلصف bps ءاخيلزل أنبا ةّصقلا هربتعت مل فّسويف .اهتايادب يف اهيلع مّيخُي ناك يذلا «مراحلا
 تاقالع اهب اهطبرت يتلا ةينانويلا P hèdre رداف ةّصقب ةهيبش تءاجف à PU نم ًافوخف ءامهنيب

 .242 ص Te «نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج «يربطلا (1)
 . 130ص 18ج Ip «ريبكلا ريسفتلا «يزأرلا الماك هنع هلقن دقو . 263ص «2ج ÉN «يرشخمرلا (2)

 ) )3«نيوكتلارقس «ميقلا دهعلا 39/ 20-1

Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam, p. 35. ددصلا اذه يف رظنا: (4) 
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 همامأ ليقارعلا عضوو ءناسنإلا يف ةعنملا ةراثإو LENS A نم

 «نايكلا ةنكمُم رصانعب َنئاكلا ناسنإلا ملاع نرل لفاكتت رصانع LÉ يهو ءناحتمالل

 . ةبيرغ ةبيجع روُمألا هل ودبتو «لايخم ا ملاع يف قّلحُيف

 ءارعش هنم هدّلخ اميف ds «يلصألا ثيملا يف نإ ء Phèdre رداف ةبيكرت عضخت

 نيب لاقتنالل Racine» نيسارو Sénèque كانيسو Euripide سديبيروأ لثم ؛ايديجارتلا

 ثيح ؛ضرألا قامعأ يف رخآلاو «كلملا رصق ثيح ؛ضرألا هجو ىلع امهدحأ نيءاضف

 مالظلا مّيْحُيو ءلّوألا ءاضفلا ىلع رولا مّيخُي .شحولا ثيح ؛باغلا قامعأ يف وأ «ميحجلا

 كاملا Thés ée يازيت جرخ LÉ . كاذو ءاضفلا اذه نيب تاّيصخّشلا لقتنتو « يناثلا ءاضفلا ىلع

 « ضرألا هجو ىلع ًاريصق ًانمز ei «شحو وأ تيرفع ىلع راصتنا دعب «ضرألا قامعأ نم
 ال تابف ؛هتوهتسا ميحجلاو تاراغملا ةايح LS ءاشحو وأ ًاتيرفع عراصُي اهقامعأ ىلإ داع مث

 ارب اناس باب RE ES هرصق ىنب دقو ءاهيلإ عوُجرلا ريغ هل نينح

La.اهيلع درت ام ًاريثك يتلا ميحجلل ةروّص هّنأكو «هقالغنال " . LRتيلوبيه جرخ  

Hyppoliteباغلا قامعأ نم نبالا  EIغلا ةايح تعبط دقو . هيلإ نينحلا هدواع  

 إي ca مو اكو ينج

 . ةوهشلاو ةفطاعلا ءادنو بحلل هرهظ رادأ ءامات ًامقع ًاميقع ءاهّيصع à سفّتلا قلغنم تيلوبيه

 قلو «ميحجلا قامعأ يف ريرش هلإ هسبح «ضرألا أ ىلإ يزيت ت تادوع ىدحإ يف

 هثكم لاط الو .ايندلا ةايحلا ثيح ؛ ضرألا حطس ىلإ عوجرلاو جورا همرحو «باوبألا هيلع

 !؟هناطلُسب زوفي نم «هئانبأ نيب عارصلا بشنف . تام دق هنأ هتيعرو هلهأ نظ «قامعألا يف

 ال اًح  هيبأ ةجوز  رداف هنّبحأ ! ؟هنبا تيلوبيه بلقب زوفي ْنَم «ءاستلا نيب عارصلا بشنو

 هنم تذخأف age هفيس لتساو ءًارئاث اهدرف ءرصقلا ةولخ يف هسفن نع sol «فّصوُي

 «ةبخاص ةروثو ةمراع ةبغر يه تيقبو ءرصقلا نم وه جرخو ءاهسفن لتقت اهّنأكو هفيس
 تناك ءاهجوز بألا ةروّص نبالا يف ىرت رداف تناك . هكاله ناك هب زفت مل D مسقتو مسقت

 يف ةصقلا رظنا (1)
Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Phèdre ; Racine, 
Phèdre, in Théâtre 2, pp. 195 - 252. 

Roland Barthes, Sur Racine, p. 114.2( ( 

276 



 .ًاجراخ ًالخاد كيف هسّقَت اهو ءآمد كنييارش يف باسني ga اه ءاتمي مل يجوز Of :هل لوقت
 . *”يبلق تاهاتملا يف عيضيو . dot «هارأ « يمامآ هريغ ىرأ الف «ىنيع مامأ مود مباق هَل

 تعراسو « عيمجلا ئجوُف . تام دق apb bf دعب « ضرألا بهايغ نم يازيت دوعي مّن

 :كلهأ ىلإ هدي دم كنبا ءانيف هّتكرت بئّذلا :لوقت « تيلوبيه مه ةمّلأتم ةعّجوتُم هيلإ رداف
 :برهيف US نبالا ىلع بضغيو «يزيت عّدخُي . ”رفو تعنتما امل هكرت فيّسلا اهو

 :؛اهسفن ىلعو هيلع ةرسح رداف رحتنتو . همظع رسكيو «همحل مشهي شحولا هضرتعيف

 كيبخلا ةملكلا تلعفو ؛مّلكتت نأ اهل ناك امو تمّلكت .|طخلا ةّيلوؤسم تلّمحتف «تاطخأ

 . هيفو اهيف اهلعف

 . ةّيئانوُيلا ةّصقلا هتمسر يذلا راسملا نع اهتبيكرت يف فلتخت ال ةّيمالسإلا فسوي ةصق

 مف ةعاسو «ضرألا قامعأ يف بج ا يف ةعاس ءروُثلاو ةملّظلا هتايح مساقتت فسوي ناك

 فني نوعرف رصق يف ةعاسو «هتابايغ يف ملأي نجّسلا يف ةعاس .اههجو ىلع «زيزعلا رصق
 اهلا حضو يف ةعاسو «ءيش G نم ًامورحم ؛هيلع dE باوبألا ءارو ةعاس . تاريخلاب

 .اميلعتو ةيرد هل تناك هيلع at باوبألاو نجّسلاو A ةملظ ّنكلو . سمأ همرُح ام دعاي

 : ةفرعملا كلتب Vo داع روُثلا ىلإ داع É «هدشري هديب ذخأيو LÉ ةملكلا au هللا ناك
 : ةبيطلا ةملكلا همّلع اريح بر ناك .يوّسلا قيرطلا عبَتاو ةيردلا تلصح دقو هليبس ترانأف
 زكي ملو .ًاريرش ءاجف «ةثيبخلا ةملكلا همّلعف «ًاريرش ناك de «يزيت لثم نكي مل .ًاريخ ءاجف
 فم هنکم يصو درجم ناك .هل نبا  عقاولا يف نكي مل هّلِإ لب ءزيزعلا « بأل ةروص فّسوُي

cdىلع راس امو «هلعف لثم لعف امف  calدانك . هلهأ ىلإ هدي میل هبايغ ةصرُ منتخي ملو  
 . هكاله رظتناف «ةّيتقو هتبيغ نأ ملعي

 انع يقب يذلا صيمقلا كلذ «هدض فّسوُي حالس تلمعتسا ةيمالسإلا فسوُي ةصق

 کرت يذلا فيّسلا كلذ «هّدض تيلوبيه حالس تلمعتسا نانوُيلا ةصقو ءاهنم بره امل اخيلز

 راكو ءاهسفن نع اهدوار اهاتق نأ ىلع اخيلز ةجح صيمقلا ناك .اهنم بره LS رداف دنع

 ملكلاب اقطان ناك فّسوُي صيمق نكلو .اهسفن نع اهدوار اهاتف نأ ىلع رداف ةجح فيسلا

1) Racine, Phèdre, IL, 5, p. 221. 

2) Racine, Phèdre, III, 4, .م 230. 
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 «رّبعُي ملو ءًاتماص ناك دقف ؛تیلوبیه فيس G ءهتءارب ىلع دهشف e p نم dB ناك «قحلا

 يباع ع
 ةأرما مامأ اهلطب نانوُيلا ةصق تلعج املثم ةوهش E pia ةأرما مامأ اهلطب لعجت فسوُي ةصق

 .اهؤطي ال ًازجاع ناك «ًابايغ اهدنع هروُضَح ناك كلتو ءاهجوز اهنع باغ هذه «ةوهش ةدّقوتم

 ىّتح ةفيخ تسجوأ نإ ام هيف ةعجر ال يتلارُمكلا دوّدح اموي تغلب ام فّسوُي ةأرما نكلو

 ةملكلا تلتقف «تبذك «ةركان ةدحاج تناكف ؛نانوُيلا ةأرما اّمأ Lee باتف ءاهّير ترفغتسا

 تتامف ءاهلعف تلعفو ءاهاوثم ةثيبخلا ةملكلا تغلبف ءاهب رهجلا يف ةعاس تدّدرت ءاهيف قحلا

 .هتومو ءاهتوم بجوف ءهتسّند ًادحأ تّسسم اذإ LS تناك ,n La i اهريغ تامو «ةرفاك
 وک
 يهال . .اهدحو جيسن  فاطملا ةياهن يف  ىقبت  اهريغ نم اهتبارق ىلع  فسوي ةصق

 ؛هله els كلت ةقالطتا ىلع تظفاح اهّنكلو . نانويلل ةاكاحم يه الو «ةاروتلل ةاكاحم

 يلا هيفو «ميحر روفغ es يذلا «يمالسإلا OA اهروظنم قف ملاعلا تغاصو
 «تماقتسا اهميوقت نسحأ ام اذإ ؛ْنكلو «ميظع ديك تاذ ةأرملا هيفو ؛ موصعم قحاب قطان

 يف ةدوجوملا كلت ء لام ا ةأرملاب ةطاحإلا ىلإ ريسن نحن اهف . حلاص دبع تحت ةحلاص تحبصأو

 . ةياهتلا يف ةملسُم ةعضاخ اهتكلو « ةفاقث لك يفو «ناكم لك

 O E عل ب وس يا

 PESTE ) :فّسوُيل لوقت ت ذِإ يهف ءبعش GS اهنع مهفيق «بعش TS ناسلب

 ا يا ©:يناروحلابو ةّيطبقلابو ةيئايرسلاب تمّلكت

 . ””مالسإلا ةيار «ناميإلا ةيار تحت ةملكلا عمجتو

 .23/12فسوي (1)

 .455 ص «2ج «ريسفتلا «ريثك نبا )2(

 « لجّرلا نيبو اهنيب ةمئاقلا ةقالعلاو ةأرملا حمالم دصر Éd مدخي ام الإ فسوُي مق يف معهن مل (3)

 تجلاعو ءًبرغو قرش تاسارتلا اهب تها ؛ةريثك ىرخأ داعبأ ضوصتلا نم هريغ PISE يف - ةّصقللو

 WAR يف ثحبلاو 'ةّيصن“ ةسارد OA يف اهتساردب اهنم مته ام ىلإ ةراشإلاب انه  يفتكن ؛ ةفلتخملا اههجوأ

EANةفلتخملا اهتامالع كيكفتو  : 
Laroussi Gasmi, L'analyse narrative du texte coranique, le récit de Joseph ; Les réseaux 

connotatifs dans le texte coranique (le récit de Joseph): A. - L. de Premare, Joseph et Muhammad, 

de chapitre XH du Coran. 
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 : نوعرف ةأرما : لالحلا ةأرملا حمالم ضعي دصر يف -4

 ءاهيف ثرح امف ءاهيف ثرحي اهلعب رظتنت ةلحاق ًاضرأ ةيضاملا ةّصقلا يف ةأرملا تناك

 .كلذب  تّبلف ءصّمصَقلا هنم اهتّكم دقل . تيصخأف ءاهباصأ « فسوي ناكف « هريغ تبلطف

 a نم فلتخت الو . اهتاياغ ىلإ روُمألاب ءاهتنالا ىلإ مئادلا هنينح يف لايخملا ةبغرو اهتبغر
 يه «نوعرف ةجوز «ةيسآ تناك دقف .روطسملا لكشلا اذه نع نوعرف ةأرما ةّصق «ةبيكرتلا

 اظ يف نوعرف عم اهايحت تناك يتلا رصقلا ةايح ef SD عطتست مل ًاصقن وكشت ىرخألا
 اهل نكي ملو" «دلولا اهّمه ناك .ًاراردم gae لاملاو يراوجلاو AL ناطلّسلاو هاجلا

 وأ دلولا باغ لاملاو ناطلّسلاو LH رضح G Less صّصَقلا غاصُت تناك اذكه . "دلو

 gli te الإ حنمُي ال هّتكلو . هب الإ ايلا ةايحلا ةنيز موقت الف QU « جوّرلا باغ
 .ناطلسب ىتؤُي الو ete ىرتشي الف

 هلبقو .هتداعس هيفو eE هيف «هتقو مُک ا هيلع ذخأي ,هتّيعر ىلإ افرصنم نوعرف ناك
 نئازخ OS ىلع  رارمتساب ۔امئاق ؛كلكا هب هلك Le ضوُمهّنلا ىلإ افرصنُم زيزعلا ناك

 ءاهل ةّذل ال .رصقلا يفف ؛ ةيسآ ام . ريثكلا كلا مّمن نم اهيف دجيف « هتايح هيلع ألمت «ةكلمملا
 ءاهل ةدلال «تيبلا يف ةضبار اخيلز اهلبق تناك املثم ؛دوشنملا دلولا لظ يف الإ ةداعس الو

 قفألا يف ءيش الو .اهرمأ لامك اهب يتلا ةيعيبطلا اهتبغر be يف الإ ةداعس الو
 زيزعلاو «دلولا يدهي نأ ز جاع نوعرفو e لعبلا رظتنت كلتو ءدلولا رظتتت هذه .راظننالا ريغ
 كلاش بيرغلا بيجعلاو .اخيلز رظتنتو . ةيسآر ظتنتو . لعبلا نوكي نأ ءداب هزجعو ءزجاع

 تيرافعلاو نيطايّشلاو ةسلابألاو رجلا نيرق سيل بيرغلا بيجعلا . هتصرّ هذه .امهدّصرتي

 ةطاسب ًاطيسب ناك نإ ىح ogle ًاغارف صرتي ؛مئاق ايندلا ضرألا يف وه لب . Éy ءامّسلاو

 Ule ةّيسنج Lab يف ةبغّرلا لوحتتف .دوشنملا صوقنملا حلا ريفوتو « ةيعيبطلا ةبغّرلا ةيبلت
 ىَّبشب سيساحألا هيّدغت ًاملاع دلولا بح لّوحتيو .ناك امم لمجأ تآءيشب سفنلا ملحُي
 يف ًاعيضر هايملا لمحتو .رثبلا هب تداج العب ىتف ءارحّصلا نم ةلفاقلا لمحتف . ةنيزلا رصانع

 ٌنهلثم جرخت DL اهل حمسي ال اهماقم «ءاستلا لكك تسيل زيزعلا ةأرماف . ليتلا هب داج دهملا

 .368ص 437 ءريسفتلا ءريثك نبا (1)
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 ىلإ ءاهنيب ىلإ AS «ةسادقلا نم ءيش اهيف اهتبغر . ةحماج ةيسنج ةبغر ةيبلت نع ثحبت
 قوّسلا ىلإ جرخت الو «دلولا لّوستت ال نوعرف ةأرماو . هيدي نيب موقت ءايشألا اهيتأتف ءاهضرأ
 « ةفيرش ةديس . ءاسنلا لكك ال ةأرما تناك . هب زوفلل ىنزت الو ءهليصحتل لياحتت الو «هيرتشت

 نوُد ؛بحُت امم تمصو ربص يف هشيعت تناك يذلا دلولا اهُبح LR دقو .اهرصق يف ةزيزع
 OL ءازجلا ناكف . نيحلاّصلا ربص ةرباص تناك .اهردخ رداغت وأ «كّرحتت نأ

 قيرط نع «دلولا يف ةيغّرلاو سنجلا يف ةبغّرلا ءناتبغرلا É نأ فدّصلا عيدب نم
 . سدا ملاعلا ىلإ هنايوحي يذلا ءاملاك نايمتتي ناذّآلا يداولاو ALI امه «ءاملل نّيأحم

CAرثبلا وه يذلا  cas Gوُم يذلا يداولاو سالا هرفح امم ال  Éيف هللا لعج  

 CB y ةسادق امهبسكي يذلا «يهلإلا لعفلا ىلع نيدهاش ناموقي ae ةعاس ضرألا

 يذلا ديلولاو e aa ةديعبلا ءاملا ةريثكلا رثبلا“ وه يذلا با نكسأ يذلا لفطلاو . لزا

 LS ىلإ امهاهنأو «ةنامألاب UI ضهنف . ةنامأ ءاملا ىلإ املس «ميلا يداولا يف يقلأ

 «توملا ةكرعم رامغ اضاخ لوّصولا ةطقث ىلإ قالطنالا LS نم ةلحّرلا يفو .نيلاس

 ءرداقلا a ءارصتنا .ls ىسْوم Je رمغ الو «فسوي بحل ا ءام رمغ امف .اًرصتناو

 يف كاذو «زيزعلا تيب يف اذه . ميعتلا ميعتلا .ةرماغملا ىوتسُم يف ءازجلا ناك ؛توملا ىلع

 نمرخآلاو «هنوددهتي ةوخإلاو ناعنك ءارحص نم اذه «قدحم باذع نم رف . نوعرف تيب

 هافر عمو . "هنولتقي ÉI نع نوثحبي كلملا يحاًمسل ةمئادلا ةضرعلا ةيربعلا ةلئاعلا رقف

 كلذو ءزوجعلا بألا ناضحأ نم اذه ءًاعزن $le دقو هادقتفا يذلا CL ناك هئاخرو شيعلا

  ادقتفا ن ًاليدب نوعرف ةأرماو زيزعلا ةأرما تماقف .نونحلا مالا ناضحأ نم

 .ًاضيأ دحاو امهلصأو .ًابيرقت ةدحاو امهتلحرف .ادج ريبك ىسْوُمو فسوي نيب هبشلا نإ

 هتّيرُذ نسم لعجي نأ  مالّسلا هيلع  ميهاربإ دعو هللا ناكو" . ميهاربإ E نم ىسومك فسوبف

 ببج De ءبّرَعلا ناسل ءروظنم نبا (1)

 .3/13دعرلا h ىر اف َلَعَجَو ضْرألآ Las هو 5 (2)
 .ببج ةّدام «بَرَعلا ناسل ءروظنم نبا )3(
 .144ص ؛2ج ءريسفتلا «ريثك نبا (4)
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 TE نورظتني ليئارسإونب تناكف ءرصم نومكحيو حلا ىلإ نودهي UE es ءايبنأ
 CRE «رصم مهيلع نوعنمي ؛ةظقي مهلك ءداصرملاب مهل هبحصو نوعرف ناكو ؛كلملا

 كلم La دوعوملا EN وُ هلأ مهضرأ يف سويل هللا نّكم امك نوُظي اوناكو . مهلافطأ

 Pas هيلع ميهاربإ دعو ناك اذكه سيل :اولاق

 هتريسم لاکو .ًاطق ابين نكي du, N نم ةيلاع ةجردب ظحي مل فسوي نإ

cé yتناك .فحّص هيلع تنزن الو «نيدب تأي ملو «ةوعد وأ ءرمأب فّلكي ملف «ةأجف  

 ميلعتلاو ةلئاعلا ةقرفو ةقداصلا ايؤّرلا :نأش هل due an نأ ىلع Jus é تارشوأا

 كلذ عمو . ضرألا يف هل نيكمتلاو توملا نم ةاجتلاو سدا بج ا ءام يف ريهطتلاو ةّيردلاو

 ةضرعو ؛ٌنهئارغإو ءاستلل ةضرع ءريغ ال ًالجر ناك Er هّدشأ غلب ْنِإ ام .ريغ ال ًارشب لظ

 بجنأو «ةّيسنجلا ةعتملاب ريسفتلا يف داو «باقرلا هل تنادو «مكحف . محلل ةضرعو ةطلسلل

 ملو ءاهب مقي ملف OU 2 EN نع فسوي دصت تماق تاءارغإلا هذهف . انسح ًاركذ كرتو

 ةلحّرلا ةيادب يف هيوشت نم هباصأ ام ىلإ عجار كلذ بيس لعلو . اهب فلكي EN الأ نكي

 هيلع تقّلغف ؛هيف بغرت ةمراع ةوهش هيلع تبلقنا هاعرت اأ موقت نأ لدب ةأرما شياعف
 دقو .يفاّصلا les مءالتي ال كلذ لُكو . اهب مَ LÉ اهئاضف ىلإ هتلمحو «باوبألا

 تسيل هميلعت اهيف ىّقلت يتلا رثبلاف «ةأرملا ملاع ىلإ ًادودشم  ةّصقلا ةقالطنا نم  فسوي ناك

 ةفاقلا ملاعم رولبت دسم سابع نبا كلذ ىلإ ىدتها دقو ءاهب ملحي ةأرما ريغ رخآ ًائيش

 فّسوُي ناك QU يف تناك يتلا ةراشبلاو «ٌةأرمارثبلا تعج يّنإ' :لوقي ناكف ةّيمالسإلا

 ىثثأ ءاملاو «ءام تناكو fe تناك امل «ًاملح ةأرملا فُّسوُي برج دقل .””مالّسلا هيلع

«goهدشأ غلب ةعاسو .اهنم ًاضئاف ءفلا هرمغو ءاهيف سمغناف  «gala a 

 . 144ص «2ج «ريسفتلا ءريثك نبا (1)

 . 144ص «2ج «ريسفتلا «ريثك نبا )2(

 .243ص «مالحألا ريسفت يف مالكلا بختم «نيريس نبا (3)
 دقو . ةفطألابو نيآلاب كلذك طبترتو «ةرباع ةعُّموأ ءةجوز نإو CT «ةأرملاب تافاقتلا لك يف ءاملا ةروُمص طبترت (4)
 AN ةفاققلا خيي اميف رالشب دنعو ةيمالسإلا EN صخي اميف نيريس نبا دنع ةحضاو كلذ ءادصأ تءاج

 بختم « نيريس نبا : تالالذلاو زوُمرلا كلت ىلع .à fu يلي اميف- امهيلإ ليحُت ele ىلإ عوُجرلا نكمُيو
 .Gaston Bachelard, L'eau et les rêves, pp 155 - 180. 245£. 235 نص ص ءمالحألا ريسفت يف مالكلا
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 ةّرملا يف ضرألا تّلدف a ضرألا يف فّسوُيِل نّكم هللا ناك دقو «كلذ يف ةبارغ الو

 ىلع ةيناقلا ةرملا يف تّلدو  ةأرملا ىلع سالا ةفاقث يف ضرألا تاد ام ًاريثكو  ةأرملا ىلع ىلوألا
 EPA] قو 0 3

 £ و (O a p فسوي ناكف ءهاجلاو ناطلسلاو محل او بصخلا ءاضف ءرصم
Pas 

 يف ةّصقلا ةغايص يف حضاولا هريثأت فّسوُي ةايح هتذخأ يذلا هاجّنالا اذهل ناك دقو

 ””دحاو نطوم يف «ةلماك كاذو اذه يف تدروف «ريسفتلاو نآرُقلا  eةوعد الو ءاهيف عيطقت ال

 ةلحّرلاك ًالصاوتُم ًاقايسنا تقاسنا دقل . ام رمأب ريكذت وأ ةلاسرل نايب وأ ةربع وأ قيمع لّمأت ىلإ

 هتطقتلا يتلا ةراّيسلا لبإ بيبد ءارحّصلا يف اباد بحل ا تابايغ يف ًاباسنم فسوُي اهب ماق يتلا «

 ةايحلا ةطاسب ةطيسب تناكف .ةّباذلا يعس ضرألا يف ًايعاس  LU«صَّصّقلا نسحأ تناكو

 .ةّذلو ةعتم نم ةأرملا رثبلا كلت يف فّسوي دجو ام ةّدَّللاو ةعنملا نم ئراقلا /عماسلا اهيف دجي

 «ىسْوم ماق « "با هنع اهعطق ةعاس ةلاسرلاب ضوه نع فسوُي ةريسم تفّتوت ذإو
 ًاريس اهيف راس هّنكلو ؛هلثم ةلحّرلا أدب كلذل ءاهب E «ميهاربإ ES نم هلثم ناكو

 Ei ىلإ هادرأف «ةئفادلا ءاشحألا ءام هّسمو ةقيمعلا رثبلا يف رهطت فّسوُي ناك اذإف .افلاخم

 ءاضف يف قيلحّتلاب هل حمسيو ءاّيحطس ًالمح هلمحي رهلا يف رّهطت ىَسْوُم ناك «ضرألا
 ةلحرل ًاليدب هتلحر تناك . هنوصتو «هيمحتو edad Ú رهتلا فلت ءامّسلا هذه وه «يولع

LSةلاسّرلاب ضوُهّتلاو ىَربُكلا ةّيلوؤسملا لّمحتو ءانعلاو ءاقشلاو لولا ةلحر تناك » 

 يتلا زيزعلا ةأرمال ًاليدب نوعرف ةأرما تناك . متت نأ ةلحّرلا هذهل ناك ام نوعرف ةأرما الولو

 نع قئاعلاو داسفلاو ءارغإلا ىقبت «فطأ نم هب اهلماعنو نينح نم اهوحن هب رعشن ام مغر
 . ةّنجلا نهمادقأ تحت تاهّمألاو ءامأ تناك . اهّلُك ريخف ؛نوعرف ةأرما امأ . مارملا قيقحت

 هبشُ ال رّيمتم عون نم نهب هتقالع تناك «تاريثك ءاسن ةياعرب ًاريغص ge يظح دقل
 du À هيف هعضت can تناكف byt هل تذخّنا همَأ تناك . تاهّمألاب لافطألا ةقالع

 .56 ,21/12فسوب )1(

 .56/12فُسوي )2(

 .480 448 ص ص :2ج ءريسفتلا «ريثك نبا ؛1011/12فسوُي (3)

 .ببج ةّدام ءبَرَعلا ناسل «روظنم نبا « عطقلا CA يناعم نم ( 3)
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 ءاملا ىلإ دوعي ؛ةعضّرلاو ةعضّرلا نيب ءناكف ge Rs «ليتلا وهو ءرحبلا يف

 ًالعف اهنم رف دقو .اهنمَرفي نأ نم اهفوخ نع LE لبحب اهتيب ىلإ هكسمُت يهو تناكو .رّهطتي
 ,ii تأدتباو .رحبلا هب بهذو ءاهنم تلقناف «ليحلا طبرتل de تبهذ' ْذإ ؛موي تاذ

 يراودلا هتطقتلاو ] نوعرف ةأرما يراوج ىقتسُم ةعفرم دنع هب ىفوأ LÉ هب ءاملا ىهتناف“ « ىَرْبْكلا
 اجنف ””'اهسيلإ هنعفد ىّنح ًائيش هنم te مل هتتيهك هنلمحو «[ توباتلا يف ومو

 ER «يراوجلا ءالؤه يديأ نم هبيصي ب دق سند وأ سد وأ سل لک نم كلذب

 OLSI بلقلا Aal ظفحي املثم هظفحي ًآنيمث ًاعاتم ءآنمز توباّتلا يف لظو «داسف ضعب

 ىقلأف «ًامالغ هيف تأر' توباتلا نوعرف ةأرما تحتف امل . هير ىلإ ادئاع « توباتلا يف ًابئات ماقأ

 “طبق دحأ ىلع اهنم قلت مل ةّبحم اهنم هيلع هللا

 ةميلح لئم ًانبل اهيدث ألتما يه الف ءةطيسب ةأرملا هذهو يبّصلا نيب ةقالعلا تناك ؛ كلذ عمو

ciرثظ ىلإ تدتها يه الو ءاهعضر وُه الو  cam Àتءابدقل .اهب لبق وه الو  DS 
 UB لعجف pb هل راتخت ْنأل ءاهل ةأرما لك ىلإ ءاهلوح ْنَم ىلإ تلسرأ” : لشفلاب تالواحملا

 نبذلا نم عنتمي نأ نوعرف ةأرما تقفشأ ىّتح ءاهيدث ىلع لبقي مل هعضرُتل نهنم ةأرما هتذخأ

 ًارثظ هل دجت نأ وجرت ساّنلا عمجمو قوّسلا ىلإ جرخأف «هب ترمأف «كلذ اهنزحأف «توميف

 مرُحف عضارملا هيلع تمرح .ةأرما ,Éa as it ريغصلا ناك .“”لبقي ملف «هذخأت
 «ٌةلوبق هنم ia رصقلا ءاسن الف «هءافص كمي نأ هنأش نم LÉ نم هسفنب زاف ÉSI «ءاذغلا
 . هتسمال الو «هنم تبّرق الف «دعب نم ds تناك هتخأ ىح «ةتافتلاب هيدل نزف ةماعلا ءاسن الو

 . اهيلإو هيلإ هللا نم ةبه ءةسّدقُم ةبحم تناك .

 .367 « 144ص ص I «ريسفتلا «ريثك نبا (1)

 .367 ؛144ص ص ء3ج «ريسفتلا «ريثك نبا )2(

 .145ص €43 : «ريسفتلا ؛ريثك نبا (3)

 قودنصلاب اهيبشت امهريغو دبكلاو بلقلاك هيوحت امو عالضألا توباتلا“ :تبت ةّدام «بّرعلا ناسل ءروظنم نبا (4)

 . 'عاتملا هيف زرحُي يذلا

 :ne : يف ىنعملا سفنب توبات ظفل دروأ دقو . بوت ةّدام «بّرَعلا ناسل « ءروظنم نبا « هللا ىلإ داع بات لصأ (5)

 piles مل : يلي ام (بوت دام يف) ركدو en لصأ يف ةاحتلا فالتخا ىلإ راشأو هبت «بوت

 . 'ءاهلاب راصنألا ةقلو « هاتلاب شير ةغّلف «توباتلا يف MO نم ءيش يف راصنألاو
 . 145ص ؛3ج ءريسفتلا ءريثك نبا (6)
 145ص «3ج ءريسفتلا «ريثك نبا (7)
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 Åi ىلإ ةدوعلا ماغنأ عقو ىلع قافأ مث «ةظحل قت يبصلا ملح رصقلا ةايح تناك
 نم paal ظفح مئاّدلا ةصقلا سجاه ناك .“"هظفحو ءآنسح ًاتابن هللا هتبنأ ثيح ؛ لصألا

 يف يبصلاب ماقملا لوطيو ؛ ملا لصاوتي ال ىح صالخلا ٌةدوعلا تلّثمف «هههوشي دق ام لك

 هيلع تقّلغ ثيح ؛رصم روّصُق نم رصق يف «هل بيرقل ةرم تاذ عقو ام هل عقيف ءرصقلا
 . رش هب ديرأو «باوبألا

 «كلذ ىلع اهرجأ ذخأتو «هعضرُت تناك EL ةقالع dE يبصلا ةقالع نكت ملو
 اذه يف ريخلا اهعينص لباقم YU اهيلع ردت ةفيظوب مايقلل ًابادتنا بدتتُت ًارثظ ةصقلا يف يوتستف

 LI يف لدعلا ةياغ دعب اميف  دّمَحُم اهربتعا ام ًاريثك ءاهعون نم ةديرف ةلاح هذهو . لفطلا

 RUES ريخلا هتعنص يف بستحيو لمعي يذلا لثم“ :اهيف لوقي ناكف «ةرخآلا لبق
 نأ ةلاحلا هذه فصو لالخ نم ةّصقلا تعاطتسا دقو Pet ذخأتو ءاهدلو عضرت

 ةلاسرب ةعلطضُم Wat « ةغلاب ةّيمهأ نوعرف ةأرما ىلع يفضل ؛ىَسْوُم أ رود سمطت
 هاجو رع يف" أشني ىّتح «يبّصلل ميلّسلا شيعلا فوُرُظ ريفوتل اهريخست يف لّئمتت ةسدقم
 تلمحو ءاهنيع KA aall تربتعا :هجو ريخ ىلع ةلاسّرلاب ةيسآ تضهن دقو Ms قزرو

 «هقلع برضل Le AN نورظتتي اوناك نيذلا pe نيبو هنيب ًالئاح مايقلا ىلع نوعرف
 ءاولعفف ءاهلعف اولعفي نأ اهتمراهقو اهرؤظو Us ترمأو ءاياطعلا هيلع تقدغأو
 مهبقارُت  امود  ةمئاق نو عرف ةأرماو .لح ثيح 'هلبقتست لحتلاو ةماركلاو ايادهلا" اوعضوو

 ًاعيمج مهترخس اذكهو POLE عضي ام يصحب ًآنيمأ تعضوو « مهمزع رتفي ال ىّتح

 . هتمدخ ىلع مهتماقأو «هل E رصم ترّخس «هتمدخ

 [ .٠ ]اهجوز رم ارض امو db تعاطأ' يتلا نوعرف ةأرما لضفب كلذ لك ناك
 تذبن .ًادنس اهيف دجوو « هب تنمآ ةلاسرلاب ىَسْوُم عدص ds . ”مهرفكأو ضرألا Jal ىتعأ

 .145ص «3ج «ريسفتلا «ريثك نبا (1)

 .369 ص :3ج ءريسفتلا ؛ريثك نبا (2)

 .369ص «3ج ءريسفتلا ءريثك نبا (3)

 . 145ص 3g ءريسفتلا « ريثك نبا (4)
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JUامك تناكف ءاهّبرل تعضخو «نوعرف نم ترف .ناميإلا تراتخاو «ناطلّسلاو هاجلاو  

 ىّسْوُم بلغ :لاقُيف ؟بلغ ْنَم لأست' تناك .'رادلا لبق راجلا تراتخا ءاملعلا تلاق"

 ءًاداتوأ اهل اودتوأ :ًاربص اهعم اوقيطي ملف .”نوراهو ىسوم برب تنمآ : لوقتف «نوراهو

 ةكئالملا اهتّلظأ دقو ؛مهنم تكحضف «سمشلا يف اهوبذعو ءاهيلجرو ia اودشو

 تباصأف ءاهودجو ةرخص مظعأ اهيلع اوقلأف .اهوعدي ةَّنجلا يف اهتيب تأرو ءاهتحنجأب
 . "هير ىلإ ءءامّسلا يف تدّعصو ءاهحوُر تعزّتنا دقل «هيف حور ال ًادسج

LESيتلا حمالملا ضعب رولبت ةيادب ىلع فوُقولا نم نوعرف ةأرما ملاع يف ةلحّرلا هذه  

 ءايندلا لدب نيّدلا تراتخا دقل .ةلاسّرلاو لايخم ا ملاع يف ًالوبقم ًارصنع ةأرملا نم لعجت

 .رقكلا لدب ناميإلا تراتخاو ءلعبلا لدب دلولا تراتخاو «ضرألا لدب ءامّسلا تراتخاو

 ًادحاو ًالجر اوماق . ةنمؤم تناكو AU ًاعيمج اوناك .اهموق نيب ةديحو اذه ىلإ تناكو

 ىظحي ال يتلا ةياعّرلا كلت « هتياعرب هللا اهفنتكاف «نيعُم الو اهل دنس ال مهمامأ تماقف ءاهّدض

 ءاسنل اداضم  كلذب  تماقق .ءامّسلا اهتعرف سالا ةياعر تدقف . هموق يف دّهطضُملا الإ اهب

 ةأرما .ءامّسلا ةياعر اتعيضف ءامهلوح موقلا فافتلاب اتيظح A طو ةأرماو حوت ةأرماك اهلبق

 در ىلإ ًاليبس نوكت نأ كلذ اهلّوخو «هل ًالاثم تناكف .ناميإلا ريغ عقاولا يف اهل موق ال نوعرف

 . مئادلا داسفلا B يف شيعت  ٌلْبَق نم تناك يتلا ةأرملا ىلإ رابتعالا ضعب

 .394 ص «4ج «ريسفتلا «ريثك نبا : يف ةصقلا ليصافت رظنا (1)
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 :يتاّثلا لصفلا

 سدقملا تايلجتب داسفلا فقو

 :بجنت رقاعلا ةأرملا 1

 :ءادلا لصأ رقاعلا 1

 ىلع نارطيسملا اهارصنع امه .نونبلاو لالا :اهتنيز لظ يف I ايندلا ةايحلا ميقتست ال

 ءامهيلع هتايح فقوف i pal يف هتناكم ًاوبتي امهبو « هتداعس دجي امهيف ؛ناسنإلا ةايح

 .رارقتسالاب روُكشلاو اهيف زكرمّتلا ىلإ هليبس «رارق اهل رقي ال يتلا رادلا هذه يف امهلعجو

 لماعتلاو ناقتإلاو دكلاو لمعلا ريغ بلطتي ال  ةراجت وأ اعرز وأ اعرض  لاملا ناك اذإو

 ةيعامتجالا ةموظنملا رهاظ نأ مغر ءاديقعتو ابيكرت رثكأ Ule نولكشي نينبلا نإف « ماقملا قفو
 تلخب يتلا «ثرحلا ةأرملا يف رقعلف نونبلا باغ نإف . ءاش ىنأ هثرح لجرلا نايتإ يف مهلعجت

 ماقعتسال ءاهيف الإ نوكي ال اهدنع رقعلا نأل ؛ةرقاع ال ءارقاع اهتمسف «ثينأتب ةغللا اهيلع

 اهتوم ناكو «تبنت ال يتلا ضرألاو رمثت ال يتلا ةرجشلاك تناكف ءاهلمح ةلاحتساو ءاهمحر

 برضلا وه يذلا رقعلا ةدام سفن نم رقاعلا تقتشا دقو كلذ يف ةبارغ الو . اهئاقب نم اريخ

 . "”سبيتف اهعطقل لخنلا سوؤر برض وأ :ناويحلا مئاوق عطقل فيسلاب

 لوسرلا ىهنيو ءاهنم هللاب بّرَحلا ذوعت A ةنيرق عمتجملا يف رقاعلا تناك دقو
 نم اهريغ ىلإ اهنم يرست ىودعلا نأ يف ًادئاس داقتعالا ناكو . ”اهحاكن نع هباحصأ

 «باجنإلا لظ AlN ةمارك الو .  ةيشاملاو رامتلاو عرازملا ىلإ كلذكو لب ءءاسنلا .(6

 .رقع ةّدام ءبرَعلا ناسل ءروظنم نيا (1)
 .رقع ةدام ءبّرَعلا ناسل ءروظنم نبا « "مكب رئاكم يّنِإف «ًارقاع نجوزت ال ثيدحلا يفو (2)

Matek Chebel, L'imaginaire arabo . musulman, p. 324.3( ( 
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 ةناكملاب ىظحتو ءاهريغ ىلع رخفتو ءءاسّنلا نيب اهتناكم لات هب «ىقبأو ريخ Pi باجنإو

 الإ يرجت ال يتلا دلخلا نانجل اهلّمؤُت "'ةدومحم ةياهنو ًاقومرم ًاشيع نمضتو à لعبلا نم ةيركلا

 ةيامحلا نادمُّتو ذ بلاو قالطلل ةضرع ءمئاَدلا ةلئاعلا راعف ؛رقاعلا LT .اهمادقأ تحت نم

 تّلح اذإ الإ ءاهنم صالخلاب الإ هنم صالخلا ىلإ ليبس ال «سّدو LE داسف يهف ؛ةياصولاو
 . ميهاربإ ةأرما ةراسل عقو ام وهو اهيلع ىقبأو ءاهتهاع نم اهصّلخف à Li AE e تازجمملا

 :باجنإلا ةريضح ىلإ دوعت رقاعلا 2

 اهماقم لاط . نيعستلا تّطخت ًاميقع ًازوجع تناكو « نيرشعب U زواج امره خيش ناك
 تناكو «ملسُلا فينحلا هللا دبع ناك .نينب الو «باجنإ ال ؛ٌنكلو «ًاليوط اهيلإ نكسو «هدنع

 هللا ناكو .تأي مل يذلا دلولا ريغ ءيش ال ءامهتايح امهيلع دسُُي ءيش ال . ةعضاخ هل ةعئاط

 Pail يف هب ىدتقي ساّنلا يف امامإ هلعج'و db «تاملكب هالتباو «ءافطصا هافطصا

 دعب نودتري دقو «نيح ىلإف «مهضعب هب ىدتقا ناف «ًادانع DÉS هدهع ىلع اوناك سالا کلو

 ضارقنالاب ةدَّدهُم EU تناك .نيبملا لوقلاو قحلا ةملكلاب مهيف هفلخي دحأ الو «ليحر وأ ةافو

 ناكو «ةلاسّرلل فو ةريتولا مكلت ىلع رولا لصاوت نأ ملعي ناك هّنكلو ءاهب فرش «هدعب نم

 ةأرملا هذهو . ”هيأرب ذخألا ىلإ هوعديو «هّبر كلذب حراصُيو AS يف ةمامإلا لصاوت دوي

à jeناك هّنكلو' «قفألا يف ءيش الو اهؤطيو اهؤطي  CEهنم اهتبارقو اهنيدل ًاديدش  

 ge هللا يضر اهنم نسحأ اهنامز ىلإ ءاوح دعب ةأرما نكت مل É ليق دق هّلإف ءرهابلا اهنسحو
asرظتناو «ميهاربإ . 

 نأ مهوعدي ًاليوط مهيف ميهاربإ ماق دقل .نيعمجأ موقلا مقع هيزاوي ةراس مقع ناك

yهلآ اوڏيغآ  ifڌڪ لذ  O ii off nsتراك امف [  D 

Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam, pp. 263 1266.1( ( 

 .124 /2 ةرقبلا UC le jI EE LR ds زه رتا EG و (2)
 ۱57ص ء1ج ءريسفتلا a نبا (3)

 «1ج «ريسفتلا ؛ريثك نبا OL ىلإ بيج أف « هتيرذ نم هدعب نم ةمئألا نوكت نأ هللا لأس امامإ ميهاربإ هللا لعج امل“ (4)

 لو

 .175ص ilg cle ؛ةياهنلاو ةيادبلا «ريثك نبا (5)
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Si 24255وأ ةو أولا نأ  PEةراس عم هتالواحّم لثم «مهعم هتالواحُم تءاب دقل » 

 هل نيضهانُم اوناك لب «هرزأ اوُدشف اودتها كئلوأ الو «هدعاس يوقف تبجنأ هذه الف «لشفلاب

 طول اذهف «هأجاف روت صيصب نكلو . ىمع نم elfes «oke نم مهبوُلُق هيلع تناك ام
 قيفر هيف ادجوو «دوقغملا دلولا ءهلثم ةراسو «هيف دجوف 6 هل نمآ دق « هيخأ نبا « ىتفلا

 ىلإ هعفدي ماقو «معلا اذه هعّجشق à هر ىلإ ةرجهلا ميهاربإ رّرق ةعاس قيرطلا

 . ًاعفد ةرماغملا

 ةلحر يف «نورئاس مهّير ىلإ مهلك .ةلحّرلل عّوطت ىتفو زوجعو خيش . ةلحّرلا أدبتو
 نكمف ؛نسحلا ركذلا تفّلخو «ىلخملا ةدئافلاب تداع ميلعتلاو ةّيردلل ةلحر اهتكلو «باذعلل

 مودس ىلإ هثعبو s هلعجو «هيلإ ىحوأو ءًاملعو LI هللا هانآق" ضرألا يف طول

 ىلإ رجاهُيو هموق لزتعي ملول ُهَكَرريل ناك امو «دلولا اهرثإ قزرف ؛ ميهاربإ .ÉT "اهلامعأو
 LÉ p :لاقذإ OLA ًالاجم كلذ يف كرتي YES SL نيب نآرقلا عمج دقو . هير

ETامو  teا نو نيم  Linea) A ASتناك دقل . 4 ا اتل الو  
 . ءاطعلاو ءازجلا ىلإ ًاليبس ةلحّرلاو لهألا ةقرف تناكو « ةّيمتح ةرورض ةرجهلا

GAديرأ ت يح ؛رجافلا مولظلا قارعلا وأ ةرفاكلا رقاعلا لباب نم هبحصو ميهاربإ  

 ىلإ «ماّشلا دالب ىلإ ًارجاهُم مهرهظأ نيب نم هجرخأو « هموق ران نم هللا همّلساو «ًارش هب
 اهترخص تحت نم جرخي «'”'نيملاعلل اهيف كروب يتلا ضرألا كلت « “اهنم ةسّدقُملا ضرألا

 نب ىسيع لزني اهبو ءرشنملاو رشحلا ضرأ“ «ضرألا نم صقت ام لك اهيف دازُيو بذع ءام لع

 .24 ء16 /29توبكنعلا (1)

 395ص «3ج «ريسفتلا ءريثك نبا (2)

 .26 /29توبكنعلا (3)

 . 181ص «3ج ءريسفتلا «ريثك نبا (4)

 .49 /19مُيْرَم )5(

 . 180ص «3ج «ريسفتلا ءريثك نبا (6)

 ) 45  )2ىلإ طوُلَو  NTايف اتر ىلا  4 Lo/21ءايبنألا 71
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afهيلع  cpحيسملا كلهي اهبو  P IGNىلإ ًارظن ءاهدحو ةليفكل ””هذهك ًاضرأ نإ .  

 ةّيلمع Op ؛كلذ عمو Lai رقاعلا لوحُت Ola «مرهو خاش ن بابشلا حنمت نأ ءاهتسادق

 لواحُت ؛ةديدع تاونق ربع تت باجنإلاو حالّصلا ةلاح ىلإ رقعلاو داسفلا ةلاح نم لاقتنالا

 : اهتازيمم مهأ دصر يلي اميف

 اهيف « ةّيرورض gye ihk رصم تلكش لوصولا ةطقث ىلإ قالطنالا ةطقُت نم قيرطلا يف
 ءرَجاهب ۔ “هلا ليبس يف نورجاهملا' مهو ۔اودوزتو « مدخلاو ةيشاملاب ىتفلاو ةراسو ميهاربإ دوزت

 رَجاَه تناكو .اهنم ليتلاو ءاهيلإ لوصولا نع زجع دقو «ةراسل نوعرف اهحنم يتلا ةيراجلا
 ضرألا يف ةنس نيرشع ةلئاعلا تمزالو « ””ةليمج ًادّيج ًانسح ًابابش تّبش .رجهلا ال لصولا

 PONS RC و E RS ”ةسدقملا

 همهم أل امهرداغ  عقاولا يف  هّنكلو ؛كلذركذ مّدقت امك «مودس يف ةلاسّرلاب عالطضالل

 ملف ؛نيرخآلا دلو ناك هّنكلو «هابجنُي مل يذلا دلولا امهيلإ ةبستلاب ناك US تغلب امهيف

 راص يذلا دلولا ىلإ ًاقوش ادادزاف «دلولا وحن ةشاّيجلا فطاوعلا رثكأ امهيف gal Ol ىلع دزي

 ًاراهنو ًاليل هّبرب ذولي ميهاربإ اذهو « ةظقيلاو مولا يف هب ملحت ةراس هذهف e مئادلا امهسجاه

 ءًاريبك الأ ةرجهلا تناك . ”4 َنيِحِصلأ َنِم JS ِتَر $ اعرض هوعديو ء ىده نع ثحبي

 .”*ههقراف نيذلا هتريشعو هموق نم ًاضوع نونوكي «نيعيطُم DY بلطي ناكف

 . 180ص :3ج ءريسفتلا «ريثك نبا(1)

 دقو ؛ةّكم يه اهيف كروب ينلاو ةراسو bahs ميهاربإ اهيلإ LÉ يتلا ضرألاب دوصقملا نأ ىلإ مهضعب بهذ دقو )2(

 مام تبي ثا٤ يف چ bn ىدُسو گرام كبي یل سال pese UN نإ : ةيآلاب كلذ ىلع لدتسا
a)نمو  ASناك  ie180ص «3ج ءريسفّتلا «ريثك نبا يف كلذ رظنا 96 /3نارمع لآ 4  . 

 ؛نكلو .رجه ةّدام ء بّرَعلا ناسل ءروظنم نبا ؛'ليمجلا ديا رجاهلاو [ . Je ابابش تّبش ةيراجلا ترجهأ" (3)
Cal. aرجهلاو «رجهلا نم  Jen 

 . 176ص lg» 1م «ةياهتلاو ةيادبلا ءريثك نبا (4)

 . 100 /37تافاّنملا )5(

 .15ص «4ج ءريسفتلا ءريثك نبا (6)
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 !تيبلا يف رجاهو

 لازامو « ميهاربإ مامأ لاتخت . ةزجاعلا رقاعلا ةأرملا مامأ لاتخت نسا رَجاَه «بابشلا رجاَه

 . اهتم نم هلا اهقزري دلول مَ اهسقن تآرو cn ةراس تلت هامت ةظحل يفو .ريثكلا دلجلا نم هيف
 اهنم ينقزري هلل لعل هذه يتم ىلع لخداف «دلولا ينمرحأ بلا نإ" : لوقت ًءاسم ميهاربإ تءاجف
 . خيراتلا هجو تريغ يتلا ةيرحسلا ةملكلا «قحلا ةملكلا تناكو « صالخلا ناكف . "دلو

 ؛مالّسلا هيلع ميهاربإ اهب لخد هل اهتبهو اًملق“ : راسلا اهتاياغ ىلإ ثادحألا عراستتو

 مكف .بيرغ الو «ةّصقلا يف بيجع ال ؛نكلو .دلولا ناكو ۰” هنم تلمح اهب لخد نيحف
 ءانسح ةاتف نضح يف بجنأف ءًموي معمل بابا هدواع ءِراَم فرج افش ىلع + مره خيش نم
 :ةداعلا تابايغ يف تقاسنالو «ةباترلا يف تجردنال Pa دنع ةّصقلا تيقب ولو . .ركب

 «سدقملا اهيف ىّلجتي Do :"بيرغلاو بيجعلا' ملاع جلت نأ اهمه ٠ «صّصَقلا هاضرت ال ام وهو
 لّخدتت ؛ديدج نمو .اهبيشم يف اميقع ءاهبابش يف ًارقاع تناك زوجع ةأرما نم مقعلا ليزيف
 دنولا هجوزو ميهاربإ بهتلال € ءاهيف تجمدأ دقو «هنع (ail ديحم ال ًارود بعلتل رَجاَه

 ًاروطت اهروطيو «ًالامج اهغبصي ؛ ةفارخلل ًالّمكم LE ًارصنع موقتل ؛نكلو «بسحو
 D etaj هايسانت دلولا يف ًانيفد بح ةراسو ميهاربإ يف  ظقيأ لبق نم  طوُل ناك اذإف .ًالوقعم
 DY ؛دلولا ىلإ ديدج نم ًاقوش نادّقوتيف «ةريسملا Got À نْيَجوّرلل ًاديدج ًازفاح موقتس رَّجاَه
 Si ميهاربإل تّ نأ اهرود ناكف ERA ER لحم لحت نأ نكمي ال GN رَجاَم
 JE يساسألا رَّجاَم رود كلو . ةراس ىلإ نينحلا هدواعف ءًارداق ًالحف لازام  هتخوخيش ىلع -

 دودخ ال ةريغ اهيف تراثأ ْذإ ؛اهلثم نوكت نأ تدارأف «ءادتقالا ةبغر ةراس يف تراثأ نأ يف

 تكشف «ةراس اهنم تراغف ءاهتدّيس ىلع تمظاعتو ءاهسفن تعفترا تلمح LS UN ؛اهل

 دش تيبلا نم اهتدرط :تءاش ام تلعفف Pets ام اهب يلعفا :لاقف «ميهاربإ ىلإ كلذ

 ميهاربإ اهب ءاجف' iusi ىرخأ ضرأ ىلإ اهتلمح «ةديدج ةرجه يف رجاه تلخدف «ةدرط

 . 176ص lg ؛1م ؛ةياهثلاو ةيادبلا ءريثك نبا (1)
 .176ص ء1ج lẹ «ةياهتلاو ةيادبلا ءريثك نبا (2)

 .177ص lg ء1م «ةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نبا (3)
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 ىلعأ يف مزمز قوق ةحود دنع «تيبلا دنع اهعضو gi هعضرُت يهو ليعامسإ اهنبايو

 ريغ اهل سينأ ال اهكرتو ”كلانه اهعضوف ءءام اهب سيلو ءدحأ  ذئموي  ةكمب سيلو ءدجسملا
 ىلإ ًاعجار لفقو ag» نأ ائبلام «ءام هيف ءاقسو ءرمت هيف بارج ريغ اهل داز الو « عيضر نبا
 ًاجوز نوكت ْنأ اهلثم ديرث رجاهب تدتقا دقو ةراس «برلا ةقيفر ةراس ىلإ «بحُي يتلا هتجوز

 . ًامئاد ًابابشو ًانونح i ةحلاص

 رّمعُيو ءامهثري فلخ الو ءامهل سنؤُم ال ءامهدحو  ديدج نم Lg ui ادجوو

 «ةبيط ىركذو لمأ صيصب امهيف تكرت اهّنكلو ند JE امهترداغ .امهدعب ماشلا ضرأ

 يف لعجي نأ يف هتثيشمو ةعساو هللا ةمحرو «ًارغاش ىقبي نأ هل ناك ام ًاغارف امهيف تكرتو

 D ليعامسإ الو AU الو طول عاطتسا الو «ةريبك ميهاربإ ةّيَرُذ نم ءايبنأ ءافلُخ ضرألا

 ملاعلاب  اهتياهن ىلع فرشُت يهو  ةّصقلا تناعتساف . نيدوعوما ءال ef اونوكي
à adقو ريتسلا ىلع روُمألا لمحيل هسفنببرلا لزن ناب اهداف ءاماحقإ اهيف همحفت  

 « ةريمتم ةّيجارخإ ةّيلمع قف ةدقعلا لح ناكف à ”هرمأ ذيفنتل هتكئالم تلزن ناب وأ ٠ هتثيشم

 هللا دالب يف ةيرشبلا لصاوت اهتجيتنو «ةراشب ةملك ةّيرحّسلا اهاصعو ؛ءامّسسلا نم تانئاك اهلاطبأ

 :ًامييخت ثوم ا حبش امهيلع مّيحُي زوجعو خيشل ةلباقُم رصانعلا هذه تعضو دقو .ةسدقملا

 bals «ًاريثك امهعجضم ضقأو «ةحارلا اهجوز ىلعو اهيلع مرح ةأرملا هذه يف نمزم رقعلو

 .لدعو قح ةفالخ اهيف هللا فلخت يتلا ةّيناسنإلل ضارقناو ةلاسّرلل فو نم ضرألا ددهتي

 لمجأ نم "نابت لاجر روُص يف يشمت تلبقأ دقو زوجعلاو خيشلل ًالباقُم ةكئالملا تماق
 ةروصلا هذه ريغ رخآ ءيشب pe لذرأ يف زوجعو خيش ملحي لهو DÉS لاجّرلا نوكي ام

 جلتخي امل اساكعنا OE ةروُص تناك ؟ةزيجو ةظحلل dj $ عئاضلا امهبابش اهب ناعجرتسي

 يدري زجعلا باطخل SALE دلولاب ىرشتبلا ةملكلا تماقو . اتع ربكلا امهنم غلب نْيَسفن يف

(D)ريسفتلا ؛ريثك نبا » ME167ص . 

 151 /18 ؛نيوكتلا رفس ؛ميدقلا دهعلا (2)
 :ةيلاَثلا نطاوملا يف ريثك نبا ريسفت يف ةّصقلا رظناو . 24-37 /51تايراذلا ؛60 51 /15رجحلا 476.69 /1 ٤دو )3(

idg؛536 534 :437 430 ص ص  sdg237 236 ص ص . 
 433 ص ؛2ج ءريسمتلا ؛ريثك نبا (4)
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lus ًاميقع ًازوجع اهسفن ىرتو اههجو» ELA تناك هذهف «ناضهني ال يداولا يف aabo 
DŠ هل لوقي نأ ًاثيش دارأ اذإ" :هللارمأ ماقو .ًارقاع هتأرماو ربكلا de هسفن یری كلذو ءًاخيش 

 طنقي الو «نيطناقلا نم احبصأ دقو زوجعلا كلتو خيّشلا اذه هنع لفغ امل ًالباقُم « ”'”نوكيف

 2نوملاظلا الإ هير ةمحر نم .

 سلا هباصأ دساف ضال ًاضقن ةكئالملا ءالؤه اهلمحي قحلا ةملكلا هذه يّدبت ناك

 ناكف . ةعضاخ ةعئاط ةملسُم ةنمؤم كلذ ىلإ تناك يتلا رقاعلا ةأرملا هذه ÉS « مقعلا هباصأف

 سدا تايلجت ىلإ مئادلا ةّصقلا نينحب ثّدحُت يتلا ةزجعملا كلت ءدلولا ناكو ءازجلا

 . داسفلا يّشفتو ةمعنلا دحج يف قالزنالا قزآم نم اهجرخي

dt Àةراس ىلإ رابتعالا درو «باجنإلا ل حو ءرقعلا باغف ءداسفلا باغ  

 «كلوسريو ؛كلب تنمآ A. Je :لوقتو «يلصُتو ءاضوتت" اهتايح لوط تناك يتلا

 نولمحي ناسحلا هنابش اهيلإ لسرأو ءاهءاعد هللا عمسف “يجوز ىلع (Y يجرف تنصحأو

 «تجنف «ًافيفخ ًالمح  ميهاربإ نم تلمحو «مهتدهاش امل تكحضف ؛ةماستبالا اهيلإ

cit,ةنمؤلا ةرهاطلا يهو ؛اهلاصخ لضفب كلذ لك ءدوُنُملا ىلإ اهقيرط  inadiاهجرف . 
 Sad تايّلجتل اذه يفكيوأ ؛ْنكلو

 :دلولا ليبس يف نيبارقلا -3

 :اولاق” ىَّتح ميهاربإ مهفاضأ نإ ام ناسحلا ناّبشلا ءالؤهو «نمشب ءيش E ناك دقل

 دقو .نمثبألإ ئيش حنمن ال ًازواجت  نولوقي als dan الإ اماعط لكان ال Ó ؛ ميهاربإ اي

 PU ناميإلا ل ظ يف ةّيناسنالا لصاوتو ميهاربإ ÉS JAE ضرألا هتعفد يذلا a ناك

 .433 ص «2ج ءريسفتلا ءريثك نبا (1)

 .56 /15رجحلا (2)

 .174ص lg le» «ةياهنلاو ةيادبلا «ريثك نيا (3)

 .433 ص Pg «ريسفتلا ءريثك نبا (4)

 احلا EAN اهبادآو ةّيتاروُتلا اهرداصم نّيبتنف «قاحسإ دلوم ةّصق يف اهسفن ةيمالسإلا EG aa حضفت (5)

cleعم لماعتت يهف  SILىسنتو ءاهب ةيرشبلا لصاوتو ضرألا يف ةلاسرلا لصاوتب حمسيس يذلا وه ًالعف  هنأكو  
 . ينيملا اهملاعو ةّيركفلا اهتموظنم نع ربعيل هب يفتكت نأ اهل نكمي ناكو « ةكم يف هتعضو يذلا ليعامسإ
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 ءامّسلا ىلإ مكن مو ءناسح ا ايلا ءالؤه ىلإ تري نيبارقلا نم ةعومجم يف لّ ادجًايلاغ

 . "مرن و يمس لج 6 عرسأ role اولزت نإ ام . مهتلسرأ يتلا
 اهرسفي فيك رظناو . OAN يف نيبارقلا قيصل اهلامعتسا نإ « PEN p ةرابعلا رظنا

 «هعضي مل « مهيلإ هبرقف [ . . ] نيمس ىتف لجع وهو «هلام نم دجو ام لضفأب ىتأ" :ريثك نبا
 ام لضفأ نم ناك يذلا نيِمّسلا ىتفلا لجعلا اذهف .””'مهيديأ نيب هعضو لب ءاوبرتقا :لاقو

 هذهو .هنم ES Jala هبرق يذلا شبكلا كلذب ÉE «نابرقلل ةعصان ةروص ميهاربإ كلمي

 ىلع ىرخألا يه. ةّلاد ؛مهيديأ نيب هعضوو SULS لجعلا ميدقت «ميدقتلا يف ةقي

 فوُيضلا ءالؤهو .اهيديأ نيب اهلكايه يف اهعضوو ةهلآلا ىلإ اهبيرقتو نيبارقلا ميدقت سوط

 ىلإ اهوعفريل نيبارقلا لقت ىلع نيمئاقلل ةروُص اوسيل Í ماعطلا ىلإ مهيديأ لصت ال نيذلا
 عت الف EST الو « هنوهتشي الو ماعلا ىلإ مهل مه SA نإ ؟ريغ سي ءامّسلا

 أ لاق لب «مزجلا ةغيصب هعماس ىلع قشيرمأ مهرمأي مل" يذلا ميهاربإ ددوت مهعم

TEضرعلا ليبس ىلع 4  Pabiةراس لوق مهعم عفن الو  Casانفايضأل  

 PAUL نولكأي ال مهو « مهل ةمارك انسفنأب مهمدخن ءالؤه

 bise امداخ همايقو Gels ميهاربإ صالخإ نم ءامّسلا لهأ hs «نابرقلا برق انو

iلاقو ٠ ليئاكيم ىلإ لیربج : Eهي  «Saاوكرادو  th 
2 0 

 4 َبوقعيقلحسإ ء Th نِمَو َقدَحَسِإِب p ةراس اورشيو « ””هحانجب ليربج

 . 27.26 /51تايراذلا (1)

 .27 /5ةدئاملا (2)

 .237ص «4ج ءريسفتلا ءريثك نبا )3(

 433 ص «2ج «ريسفتلا «ريثك نبا (4)

 . 27 /51تايراذلا (5)

 .237ص «4ج ءريسفتلا ءريثك نبا (6)

 . 433 ص «2ج «ريسفتلا «ريثك نبا (7)

 .433 ص :2ج «ريسفتلا «ريثك نبا (8)

 .71/11دوُم )9(
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 نكي مل .نيعالملا هموقو اطول اودصقو «هدنع نم Pope Sii ميهاربإ فيض جرخو

 لب «ةفدص ضحم ءامّسلا ةكئالمل ةدحاو ةلزن يف طو ةرايزو ميهاربإ ةرايز نيب عملا اذه

 هتياغ :ًاّيعامتجا ًادقع جاوزلا ميهاربإ دنع ةكئالملا تكراب دقل . نْيكرايّرلا نيب قيثو طابترال

 AS طول دنع  نآلا يه اهو « ضرألا يف ةفالخلا نم موقلا Re يذلا « يعرّشلا باجنإلا

 مقعل ًايزاوم ةراس مقع ناك دقل . عمتجملا ىلع ةميخولا جئاتتلا تاذ ةسرامملاو ميقعلا طاوللاب

 . ةحلاص D ضرألا المتف ءانسح ًاباجنإ بجنتل ؛داسفلا ةرئاد نم ةراس تجرخأف cb موق
 ةّيحض طول موق بهذف LE ةلازإ عمتجملا ىلع pal داسفلا ةلازإ بجو كلذ مت ْذَِ

 . هدعب نم هتيرذو ميهاربإ هل سّسأ يذلا ديدجلا ماظنلا

 Le لباقم ًاديدج ًانابرُ الماك ًابعش تبهو DL اهبنذ نع ضرألا ترك دقل
LEANلوألا اهءانبأ تمّدق .رّهطنتل ضرألا همّدقُت يذلا نمتلا وه كلذ . مع دعب باجنإلاو  

 سمطف «هحانجب مههوُجو برضف ؛مالّسلا هيلع ليربج مهيلإ جرخف” i ءانبأ اهليصحت لباقُم

«acةيرقلا ةورعب ذخأ'و ءًارجف مهيلإ داعف «كلذ هفكي ملو [ . . ]» Geوج ىلإ اهب  

elعمس  Jalضعي ىلع مهضعب رمد مث «مهبالك يغاوض ءامّسلا  E 

 ودييو . Page ليجس نم ةراجح ءامّسلا اهيلع ترطمأو ءاهلفاس اهيلاع حبصأف “رخص

 ىَنأ ؛ نكلو . رمألا يف هفويض لداجي عراسف « موقلا ءالؤه S a ناك اع ًايعاو ةّصقلا يف ميهاربإ

 KEA دق نع نضرغأ) ذأ هنماوبلطأنأ ىلع اودهزي ملف ؛ « هيلع مزعلا اودقع Les مهدري نأ هل

$y át ieاذ جوا مج  Petتافص يهو ؛ "بیا ءاوالا میلطاب هوتن ناو  

JE cdىلإ مالسإلاو عوض او اعلا عرضت ريك  

 . ةكئالملا كثلوأ اهلجأ نم ءاج dt «هنم عمُسول a ءرضت ةجرد

 . 24/51 تايراذلا (1)

 .435ص «2ج ءريسفتلا ءريثك نبا (2)

 .436 ص ء2ج «ريسفتلا «ريثك نبا (3)

 -82 /11دوه )4(
-76/113 pa (5) 
-75/113 ya (6) 
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 يذلا باذعلا اذه فقوُي ناب ال يفك مهيديأ نيب ابر هبرق يذلا ميهاربإ لجع نكي مل

 هل ةيدف بهذي DY ًالهأ ميهاربإ دلو ناك . لماك بعش ىلع هطيلست ىلإ ةرئاس ةكئالملا تناك

 عقلا رصانع يف رظتلا ادلصاو S ؛اضيأ مهريغو لب «نيعمجأ طو موقو لجعلا

 رجاه ةرجهف . .ًالعف مهريغ يف لصاوت 5 نيبارقلا ميدقت Ol اندجول «راظنملا اذه قف ىرخألا

 داك Eu فنع درطلاو . . ميمحلا يلئاعلا تيبلاو LA ضرألا نم درط ريغ رخآ ايش تسيل

 ملو . شطعلاو عو اث يح ةريزجلا ءارحص يف كلان ءًاديعب ايمُر دقو اهنباو الاب بهذي

 ضرعُتو ؛نيبارق اهسفن بهت اهتاذ نيجاّنلا داسجأ تماق دق .دَحلا اذه دنع رمألا فقي

 نتتخا" ثيدحلا يف ءاج دقو Poste وأم السلا هيلع  ميهاربإ' اذهف .رتبلل اهءاضعأ

Bacal ha palaدقو «'ةنس نينامث - كلذ دعي شاعو ةئس نیرشعو  pahaa 

 نسف 'مهريغو ؛دييعلا نم هدنع نم لكو «ليعامسإ هدلو نتخي' ماق م UYI وم مودقلاو

POLL. eU-كلت ديعُت تماقف < « كلذ دعب بوُحشلا هب تدتقا نأ هلعف تاعبت نم ناكو .  

 ىّتحو .اهمدو اهمحل نم ًاءزج هءادق مدقثو « ميهاربإ قرر يذلا دلولا 55 es « ةسرامملا

 fie تبقث دقف «ًاليوط هرظننا يذلا ميهاربإ دلول ءادف مايقلا نم ّنملسي مل ءاسنلا

Peas,بقت ءاسّنلا يف  كلذب تنسف  NTتجسن لاونملا كلذ ىلعو «ضافخلاو  

 . اهديلاقت دعب نم  ةّيرذلا

 يف باتك اهنم ولخيال ةّصق . خيراتلا هجو تريغ يتلا رقاعلا ةأرملا ةّصق يه كلت

à poباتك الو «خيراتلا يف باتك الو  Aيف ةقرغُم «عيدب اهلك ةّصق .ءايبنألا  

 لجّرلاو ةأرملل eh يتلا at ًاديلخت اهرهاظ يف موقت ؛”بيرغلاو بيجعلا“ نم ملاع

 ماظقلا سّسُأ ةلماح اهنطاب يف موقت اهّنكلو ,ةخوخيّشلاو رّقُملا ترهق لأب ضرألا يف

 يف رودي ماظن ومو . ةّيناسنإلل يقيقحلا بألا «ميهاربإ عم هدلوم دهش يذلا ديدجلا يعامتجالا

 زوفلل ضافخلاو ناتخلل عّرشُي ؛بيصن فعلا نم هيفو «بيصن Se هيف «سنجل ا رادم

 158 ص ilg ce ءريثك نبا (1)

 . 180ص elg «1م « ةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نبا : يف كلذ ليصاغت رظنا(2)

 . 178ص «1ج cle ء ةياهتلاو ةيادبلا « LS نبا (3)
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 JE db ءدوعوملا لعبلاب زوفلل ةنيزلل عّرشُيو « هيوشتلاو UE يف be JAH حاكتلاب
 , "ليج ىلعأ نم ًايمر وأ ءرجحلاب امجر dl ءاسنج ذوذلشلا لتقل عرشيو «بقتلاو بقتلا

 ؛ةداعّسلا ىلإ ءاقّشلا نم بالقنالا ايديجارت نع ريبعتلل ةّصقلا ليبس رقاعلا ةراس تناك

 JÈ .ماظنلاو باجنإلاو ناميإلاثيح ؛ ميهاربإ de ملاع ىلإ ذوُدشلاو مقعلاو RU ملاع نم
 DU ةدوع ىلإ ًاليبس ناك . ءا ةصقلا هتدارأ فنع هّنكلو «ةلاحم ال فعلا فنك يف كلذ

 شاع نيرشعلاو ةئاملا هنينس مغر يذلا هتاذ ميهاربإ نم كلذ ىلع لدأ الو «ديدج نم ةايحلاو

 نم اهريغ ةراس دعب نم حكنيو «نينبلاو جوّزلاب اهيف معني « ىرخأ ةنس نينامث ناتخا نأ دعب
 «ًاديدج ًاعفد دلولا هاطعأو ؛جاوُرلاو دلل ًاديدج باب هّيعارصم ىلع ناتخلا هل حتف دقو ءءاسنلا

 صّصَقلا اهنم تراعتسا يتلا  ةاروّتلا تربع دقو . ”'مارحلا تيبلا رهطُيو «دجسملا ينبي ماقف

 اذه نع i اريبعت ميهاربإ ةّصق صوُصُخ يف ةّيسيئرلا اهئادحأو اهلكيه ةّيمالسإلا ةّيبَرَعلا

 مسالا اذهب ىَّمسُي Abraham ماهاربأ تلعجف «تاّيصخّشلاو ةايحلا يف لصاحلا بالقنالا

 Sara ةراسو Abram» ماربأ همسا لبق نمناک دقو cad لصاحلا Jp دعب «ءطقف

 تماق دقو . Sarai ايارس ىعدُت لبق نم تناك دقو ءاضيأ كلذ دعب مسالا اذهب ىَمسُت

 ينو برا نيب قيثولا دهعلا هلعجتو ءًاريبك ًالالجإ ناتنلا لج - ىرخأ ةيحان نم. ةاروغل
 ةراشإلاب لبق نم ءاهققلا نأش اهنأش  ةيمالسإلا ÉG صّصنقلا تفتكا نيح يف «*ليئارسإ

 «ميهاربإ هللا اهب ىلتبا يتلا تاملكلا نم age دقق 409 A اّمأ . ”هيلإ ةرباعلا

(Dَنَمو + اعوفرم سابع نبا نع نسل يف يورملا ثيدحلا يف درو دقو  ep asاولتقاف ؛ طول موق لمع لمعي  
 وأ انصحم ناك ءاوس لتقي طئأللا نأ ىلإ ءاملعلا نم ةعامجو هنع هلوق يف يعفاشلا مامإلا بهذو . هب لوعفملاو لعافلا

 موق هلل LS ةراجحلاب عبتيو قهاش ef À ىلإ ةفيتح وبأ مامإلا بهذو «ثيدحلا اذهب المع نصحُم ريغ
 437 ص :2ج «ريسفّتلا هريثك نبا » 'باونصلاب ملعأ ىلاعتو هناحبسس . هار طرأ

 .125 /2ةرقبلا 62h pénis تفكر Dal 5 54h نأ ٌليِجَمْسِإَو مهرب
 . 5/17 :نيوكتلا رفس «ميدقلا دهعلا (3)

 .15 /17 «نيوكتلا رفس ءميدقلا دهعلا (4)

 .149/17 «نيوكتلا رفس 2 ميدقلا دیا (3)

otib )6(هفصوب ةّيعامتجالا ةايحلا يف ةّيمهأ نم هب ىظحي ام مغر  Elasةعومجلا يف درفلل جامدإ  JÉ. 
 :ًالثم رظنا « مهنم ريثك هلهاجتو «ةزجومو ةرباع تاراشإب Ÿ ءاهقفلا دنع ظحي ملو «هركذ نم TAN الخ دقو «ريغ

Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam, pp. 213 - 228. 
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à CLÉيف '”رايتخالل ًاقيقحتو «فيلكتلاب ًاضوُهُن مامتإلاو ءًرايتخاو ًافيلكت ءالتبالا اولعجو  

 .ددرت وأ ىوكش نود ناميإلا ّلظ

 :ًايبن بجنت ءارذعلا 2

 , ”نهئامسأ رْكذ نع تكسو اهمسا رگد . ةّصاخ ةناكمب OTAN ءاسن نيب نم ee ىظحت

 اهلمح اهّمأل هللا لوخ ذم «ةلماك اهتريسم عباتو « ””روُكُذ ىلإ نهبسنو ءار اهيلإ بسنو

 ةعاس نهركذف ءاهنيعب فقاوم يف الإ اهريغ ءاسّنلاب ce مل نيح يف «تبجنأو cts ىّتح

 نم اهاطعأو ءاهفصو لاطأو ءرفكلل ْنإو «ناميإلل نإ ءلالا برض ةعاس وأ «ةئيطخلا

 توتساف ءًارباع ًافصو الإ نهفصي ملو ءًاليلق الإ ٌنهدنع فقي ملو ءاهاقبأو اهلمجأ تافصلا

af؛هرْفُكو هناتهب هيلع درف «بّرلل هسفن ضرع اهيف نعط ْنَم « ةليمج ةيآو ةلماك ةروص  

 اهلعجو ءاهرهطو ءاهافطصاو ءآنسح bts اهتينأو «نسح لوبقب هللا اهلبق دقل . AS اهآريو

 تدازو P SEN» عم ةعكار «ةدجاس « ةتناق ,ةقيدص ةنمؤُم تءاجف «حوّرلاو هتملكل ءاعو

 يئأللا ءاسّنلا نم اهريغ نع اهزيمو e POUW ًالثم هللا اهبرضف ءاهجرف تنصح نأ كلذ ىلع

  p (D)داؤ  SEمعه تإ  .4 LEO 5/2ةرقبلا 124.
 نم هريغ نع «هدنع راصتخالا ضعب انينثتسا ام اذإ «كلذ يف فلتخي ال وهو . 157ص «1ج «ريسفتلا «ريثك نبا )2(

olهريبكلا ريسفتلا «يزارلا ؛571-577ص ص ء1م ءنآرُقلا ليوأت يف نايبلا عماج «يربطلا :ًالثم رظنا «  

2e36 31ص ص 4 . 
 لآ ؛253 :87 /2ةرقبلا :ةرم نيئالثو ًاعبرأ هيف درو يذلا ءمّيْرَم مسا ريغ ةأرما مسا ODA يفرگذي مل (3)
 146 ؛(نيكرم) 17 /5ةدئاملا ؛(نْيكرم) 171 ء157 «156 /4ءاستلا ؛(نْيَكرم) 45 44 ,43 «42 237 236 /3نارمع

t LLG 114 112 110 678 5 2؛7/33بازحألا ؛50 /23نونمولا 434 :27 16/1905 ؛31 /9ةبوتلا  
 .12/66ميرحتلا ؛ 14 «6 /61فّصلا ؛27 /57ديدحلا ؛57 /43فرخرلا

 5) مرم نبا حيسملا ؛(ةرم 15) ef نبا ىسيع :يليامك اهمساب انتقم همسا دروف pt ىلإ ىسيع بسُن ام ًاريثك (4)

 لآ) نارمع ةأرما :نهجاوزأ ىلإ َنيستف ؛ ءاستلا ةّيقب Éd مرم نبا ÉD مرم نبا ىسيع حيسملا ؛(تأرم
 حوش ةأرما ؛(11/66ميرحتلا +9 /28صّصّقلا) نو عرف ةأرسما 1 :30/12فّسوُي) زيزعلا ةأرما ؛(35 /3نارمع
 يف ثدرو لب « اهمساركذب ظحت ملاهّنإف ؛ as ىلوألا ةأرم ا امأ . (10 /66ميرحتلا) طر ةأرما ؛(10 /66میرحتلا)

pol(37 /33بازحألا ؛19 /7فارعألا ؛35 /2ةرقبلا) 4 َكْجَوَرَو ف هلوقب كلذ نع ربعو « هللا هبطاخُي ناك نيح . 

 . 156 /4 ءاستلا (5)

 71/5 ةدئاملا ؛171 /4 ءاستلا +43 ء42 437 /3 نارمع لآ (6)
 .12 /66 ميرحتلا ؛91 /21 ءاينألا (7)
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 اهّصخو OTAN لاونم ىلع ريسفتلا حسن دقو . هللا ىلع يه تفقو ام ةّدَّللاو سنجلل ٌنصّصْخ

 ريخ  ةريثك ثيداحأ ىلإ ًادانتسا  اهربتعاو ءاهتحاس fs ءاهيلع تاو P Jy تاحفصلاب

 ةّصاخو ؛ءاسّنلا ةّقاك ىلع ًاقلطم ًاليضفت مّيرَم لضفت نأ مهضعب ءاس O «نيملاعلا ءاسن

 . ”نْيئآرما وأ ءاهيزاوُت ةأرما ميم ىلإو 'ذئموي' نيملاعلا ىلإ فاضأ Poe تاملسملا

 :ةميدقلا ةّيهلإلا ةياعّرلاو مَيْرَم - 1

 مل ليجانألا تناك اذإف .نيعمجأ اهلهأ ىلإ مّيَرَم صخش ةّيهلإلا ةياعّرلا تزواجت دقو
 فّسوُي ىلإ ةبوطخم ءارذع ةّمات ةاتف توتساو ءاهّدشأ تغلب ةعاس Y ميْرَم اهقتاع ىلع ذخأت

«EEاهيف تعقوأف  egaعلطضا نآرّلا نف « ”تدلخف «تلمحف  aiiًاقباس ًاعالطضا  

 لآو «حوُتو «مدآن أش مهنأش ۔مهعْفَرو «نارمع لآ ءافطصاب ةّيلمعلا تأدب ْذِإ ؛اهدوجول

 نارمُع لآ نيب نمو .*”ضعب نم اهضعب ةدحاو ةيرذ اعيمج مهلْمَجو «نيملاعلا ىلع  ميهاربإ
 هل ترذنف «ةقيثو ةقالع بلا نيبو اهنيب OTAN طبرف «ةقومرم ةناكمب نارمع ةأرما تيظح

 :Ja ءاهئاعدل باجتساو «ميجّرلا ناطيشلا نم تعضو ام هب تذاعأو ءاهتطب يف ام

CD)اهنع ىفنو «ةلماك اهّصق ريثك نبا داعأ روسلا نم ةروس يف اهمسا درو اَمَلُك  d'Aاهيف ناتهبلاو روزلا لوق” درو '» 
 558 2552543 «350 339ص ص ؛1ج ءريسفّتلا ءريثك نبا رظنا EA هللا تايآن م ةيآ امهفصوب اهنبابو اهب هنو

«Zg +560395.394 ‹4ج 1239.238 »189 119 108 ص ص »37 ؛109108 78. 77,3 ص  
 يف ةّيحيسملا : هلاقم رظناو .267-268ص ص ؛ىراصتلا ىلع ٌدّرلا يف يمالسإلا ركفلا « يفرّشلا ديجلا دبع )2(

 | .ريسُفّتلاو نآرقلا يف ريدقت نم هب ىظحت امو pe ةلزنم ىلع فوُكولل à 57-63 ص ص cya ريسفت
 هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع [ . . ] :343 -342ص ص « 1ج ءريسفتلا «ريثك نبا : يف تافاضإلا هذه رظنا (3)

 Lee T ؛دليوُخ تنب ةجيدخ اهئاسن ريخو «نارمُع تنب ag اهئاسن ريخ :لوقي كي هللا لوسر تعمس + لاق ۔ هنع
 دمحم تنب ةمطافو دليوُخ تنب ةجيدخو نارمع تنب مّيرم نيملاعلا ءاسن نم كبسح :لاق- قو هللا لوسر نأ سنأ نع
 ملو «ريدك لاجرلا نم لمك : خو هللا لوسر لاق :لاق cel نع ؛ةرق نب ةيواعُم نع [ . . ]' ؛'نوعرف ةأرما ةيسآو

 - انايحأ  ةدايّزلا غلبتو . "دليوُح تنب ةجيدخو «نوعرف ةأرما ةيسآو «نارمُع تنب مير : ثالث الإ ءاسّنلا نم لمكي
 يف لوسرلا نوكي دق ةناكم تاملسُلا ضعب لالحإل حضاو يعس ىلع تالاحلا لك يف ةّلاد يهو «كلذ نم رثكأ
 .اهدحو a اهب صخ ةيادبلا
 نآدبيو cp if امهيف مامتها الف ؛ سقرم ليجمإو x ليجنإ اَمأ .6-38 /1 اقوث ليجنإ ؛ 25. 18/1 h ليجنإ (4)

 ةسينكلا اهتربتعا يتلا ليجانألا ةيانعب ًاريغص ىسيعو eya تيظح دقو . DM Énya هتقالعو ىسيع عم ةرشابم-

 .Évangies apocyphes ; Historia, n° 56, novembre - décembre 1998, pp 59 - 63,82. :ًالئم رظنا . "ةلوحنم"
 3 D ikii Je َنرْمِع Ji َميِحَرِتِإ َلاََو اونو مدا يَ هنآ نإ > (5)
 .33-34 /3نارمع لآ :4ُديِلَع
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 ,هللا ةياعر نّيزو ءاهاّمتو «ةقالعلا هذه ريسفتلا روط دقو Es ًاتابن اهتبنأو « نسح لويقب

 à ge تعفرف « هللا دي اهيلإ تّدتما مت ءلمحت ال ًارقاع نارمُع ةأرما لعجف ءاهآلحو

 اهبهي نأ هللا تعدف ءدلولا تهتشاف ءهخرف ٌقزي ًارئاط ًاموي تأر' امل كلذ ناكو «تلمحف

 اذه ةجيتن pie تءاج دقل Pace" تلمحف ءاهجوز اهعقاوف ءاهءاعُد هللا باجتساف ءًادلو

 يف موقيف «هخرف قزي ناك يذلا رئاطلا اذهب نارمُع ةأرما هيف تدتقا يذلا يعيبطلا ءاهتشالا

 OÙ ءرئاطلا اذهب تدتقا نارمع ةأرما تناك اذإف . ةبئاش هبوشت ال يذلا دلولا بْ ًازمر ةّصقلا

 دقو .صلاخلا ge الإ نوكت نأ نكمُي ال  عضت نأ اهل بنك نإ .اهدولومب اهتقالع

 اهجوز نم ةباجتساو laie اهنع عفر bb اهءاعد ىَبلف هللا نم ةباجتسا ”ءاهتشالا" اذه فداص

OÙةظحللا كلت ىف اهعقاو  . 

 هتکراب «هیف ًابوغرم ًادولوم تناك لب «يداع لمح تنب وأ «فدُص تنب als نكت مل

 هنأش علطضاف egian ًاريخ ًالاثم انه ىوتسا يذلا ريطلا هيلإ لدو «ضرألا هتكرايو «ءامّسلا

 P < ام ىلإ داشرإلاو « ةّيردلا قيرط قشو «ميلعتلا ةه  ىرخألا pa af ريط نأش

 صّخشُي ناسنإلل ًاريظن رهظيف «ماه رودب gaa يف إو ODAN يف نإ - علطضي ريطلاف
 ةدهاشم تسيل اهايؤر DU 'هخرف قزي ًارئاط تأر' نارمُع ةأرما تناك اذإف .هدّسجُيو «هملح

 هيلع نوكت نأ بجي امل اهروصتو ءاهعجضم ضي ناك يذلا اهملُح لب «بسحو ةّيدام
 Jet فارشتسا هخرف قزيرئاطلا اذهف AY « باجنإلالظ يف الإ ميقتست ال يتلا ءاهتايح

 امريظن خرفلا يوتسيو «نارمع ةأرما ريظن رئاطلا يوتسيف «رّركت ملل قيقحتو لضفأ
anدقو «ضرألا لحق ؛ءافطصالا تاجرد ىلعأ ىلإ ةّيفاقلا سلا يف مّيرَم عفترتو «  

 ًاعيمج سالا نيب نم موقتف «ناطيشلا اهبرقي الو ءسّندلا اهّسمي ال ةيفاص EG نوكت نأ اهل بتُك

1 00 raps 2 Det fers pe EOS T AET LAS رق e lei DÉS GE ىب ىف ام كل és CPAS ART 
 ; Géىلإ تز ثلاق  Le HET Sitesَسِيَلَو ْتْعَضَو  etc is NE ATلَو ميم  letكب

 ميول gl نم اهيو
 . 339ص « اج ءريسفتلا ءريثك نبا )2(

 . 209.208 »192.191 ص ص ءالعأ انلمع رظنا )3(

 deu يف هخرف قزي ريطلا ةيورو ÉA محّرلا تاقالع نم اهدارفأ طبري امو ةلئاعلا ىلع اهخارفو ريطلا لدت ( 4(

 163-170 ص ص «مالحألا ريسفت يف مالكلا بختم ؛نيريس نب دمحم :رظنا all باجنإلا ىلإ حوُمّطلا ىلع

300 

 اه  EL CG KE o JE 45/3نارمُع لآ 35 37.



 يف Lee ءاهّسرذ كلذ تئروأ يتلا ةديحولاو ءاهداليم ةعاس سيلبإ سم نم تجن يتلا ةديحولا

 !ءاجف ءامهيف نعطلا دارأ مل هيف نعطف e سيلبإ نيبو امهنيب باجحلا ماق دقل .اهتاجنب اجن يذلا ىسيع

NUعترم رشبلا نم امهريغ ناك نيح يف «ملأ وأ ءاكب وأ خارص نود  OUENءدبلا » 

 2 ارصلاب هناسل قلطنا دقو HR لهتسي الو core وأ ةرصع هرصع الإ دولوم دلوي الف
 ناك . ةيرشبلا ةايح يف ماه ثَدَح يه لب a ًارمأ ناطيّشلا سم نم ةاجنلا تسيلو

 ءًاسوه اذه يف لّكشتي «ةئيطخلا ىلإ كلذ عفديو ءاذه سندي « صخش GE يف ًارضاح ناطيشلا

 تفطو نم JÉ «سونورک لغم « مهتلي هاف LAB نيّنتلا ناك . ًاموتحم ًاكاله رخآلا ىلع لزنيو

  هرودب  علطضيل هلإلا دوعي انه . هتتيشمو هلإ ةردقبف مرم هنم تصّلخ اذإف . © رضرألا هامدق

 لمع فقوُي نأ Le ىعم رداق af نيو «داسفلا اهباصأ LÉ ةّيرشبلا ةعومجملا ديدجت يف

 هللا تاقولخم نم ًاقولخم ناطيّشلا لعجيل هتصرف  ديدج نم ناسنإلا دجي انهو . ناطيشلا

 ءًافيعض هللا هدارأ ام اذإ ًافيعض Ul p ًاطيلست ناسنإلا ىلع Qi « هناطلسل  هريغك  ًاعضاخ

 .هعجضم ضقيو «هتحار قلقُي ءداصرملاب هل امود_ناك يذلا ءناطيتشلا نم هسفنل لايخملا رأثيف

 يف يرذج ريغتب iS ؛كلذ نم مهأ ًارود بعلي مّيْرَم نم ناطيّشلا بايغ نكلو
 هصّصَق يف  امود  ناسنإلا نرق دقل . ةّيمالسإلا ÉG gaali اهب ةقطانلا ةّيركفلا ةموظنملا

 اك . ميقتست الف «جوعلا اهيف رخني ؛ماحتلالا ّدَح ىلإ هب ةقيصل اهلعجو ءناطيشلاو ةأرملا نيب

 ÚI . مهتانب تجن الو «لسّرلاو ءايبنألا جاوزأ تملس الف cin نم اهتانيو ءاوح عم هنأش كلذ

 de الإ دلوي دولوم نم ام“ :اهنم ةعوفرم ثيداحأب رابخألا هذه Ely . 340339 ص ص «1ج ءريسفتلا «ريثك نبا (1)

 الإ نّيكرصع وأ ةرصع ناطيشلا هرصع دقو الإ دولوم نم ام" ؛”اهنباو pts IG سم gya اخراص لهتسيف :ناطيشلا
 AN ليوأت يف نايبلا عماج , يربطلا ذم ةيفاقتلا E يف خسر ام اذه يف ريثك نبا عبا دقو . as مرم نبا ىسيع
 .268267صص ص «ىراصتلا ىلع A يف يمالسإلا ركفلا à يفرشلا ديجلا دبع :ًاضيأ رظناو . 240.238 0 ص «3م
 دنع ةهلآلا خيرات يف ةيئاثلا ةلحرملا سّسؤمو Titans رارشألا ليبق نم هلإلا «سونورك نأ ةّيئانوُيلا صّصُقلا يورت (2)

«OUهناطلس تحت اعيمج مهعضو دقو «نئمطيف ؛ مهتدالو ةعاس هءانبأ مهتلي ناك  (- = «(eleهميم لصاوتل  

 ًارجح هل تمّدقو «تعضو ام ةرم تاذ- هنع يخت نأ تعاطتسا ؛هتجوزو هتخأ ۸۲62 اير نكلو «نوكلا ىلع

 ةشلاثلا ةلحرملا ىلع ماقو caf ةلحرم ىهنأ ْذِإ ؛ميظع نأش هل ناكو ؛ديدجلا هلإلا اجنف « همهتلاف ؛ةقرخ يف ًافوفلم

 : رظنا «ءافصلاو لدعلا دهع ىلع نوكلا حتاف Zeus سوز وُ هلإلا كلذ . A نانوُيلا خيرات نم ةريخألاو
Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, articles : Cronos, Zeus ; Mircea 

Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, pp. 260 - 266. 
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 نم اهل نوكيس املو اهلبقتسُأ ًافارشتسا اهابص يف اهيضام ناك .اهدحو جيسن يهف ؛ مرم

 ًاعترم اهسمأ يف نوكت ال اهّنإف ءاهدغ يف هللا حور نضتحتس تناك اذإف .اهدغ يف نأش

 .هلإلا نم حورلاو ءاهيف حورلا ON ؛اهنم باغ دقل . ناطيتشلل

 اهافطصا ْذِإ  مّيرَم ds . هئاقتلا ةصرُف عاضأ  هسدُق ةرضح نم هللا هدرط نم  ناطيتشلا نإ

 هماكحأ اهيلع طّلسُي ملو «ةأرملا ةعومجملا يف اهرشحي ملف ءاهل ناسنإلا ءافطصاب تزاف . هللا

 بييغت ىلإ '''4اًهَجْرَق َتَصَحَأ ) اهّنإ: هللا اهيف لاق دقو ءآعوفدم هسفن دجو لب «ةقبسملا
 دقف ؛ مّيرم T ءانّزلاو سنجلا ةموظنمل عضخي ةأرملاو ناطيشلا نيب طبرلا ناك G ابييغت ناطيشلا
 «هيف رذجت Le ABÉ ىلع HSM ET A لمح دقل . اهنيبو هنيب طبر الف ءاهجرف تنصحأ

 . ليبس نم des Le جرخت نأ عطتست ملف «هباحر يف ءاقبلا ىلع gaal لمحو « خّسرتو
 ىلإ اهتعضو امل تعراسف ؛ناطيّشلا ريغ اهنتبا دّدهتي ءيش Y D ةيعاو نارمع ةأرما تناك

 اهلخدأو ءنسحلا لوبقلاب اهلّبتف . 4 ٍميجألأ نطيشلا نم [ . . ]كلب اهذيعأ ىنإو» taf هلا
 نم نيحلاّصلاب اهنرقو «لوبقلا بابسأ اهل رسيو ءاجيهب ًاظنمو ًاحيلم ًالكش اهلعجاو cani ةرضح

cleريخلاو ملعلا مهنم مّلعتت  eoاهلّمكو نيلوألا اهلهأ نع اهلصفو  e PURSاهماقأو  

 .12 /66ميرحتلا +91 /21ءايبنألا (1)

 .37.36 /3نارمع لآ (2)
 :37/3نارمع لآ à اكَسَح EG اَهَمبَْأَو ینعم يف ىأر ريثك نبا ناک اذإو . 340ص 1ج ءريسمّتلا «ريثك نبا (3)
 «يربطلا «قزّرلاو ءاذغلا ىلع مالكلا فقو لب ؛بهذملا اذه بهذي مل هلبق يربَطلا ناف « جيهبلا رظنملاو حيلملا لكشلا
 .240ص 3م OTAN ليوأت يف نايبلا عماج
 Be لآ نم يهو «لهأ تان ei . بجوُم نود تناب ذإ تالؤاست qu ىلع مرم KES ةلافک تحرط ( 4)
 «ةميتي تناك مير نأ يه "Dyin رصانع ةثالث ىلع هباوج يف ريثك نبا زکر GES US ملك ٠ هلا مهافطصا نيذلا

 ءربثك نبل «حلاصلا لمعلاو محبا ملعلا هنم لهتل GAS oy teasa عقو كلذ نأ وأ ءبدج س مهتباصأ موقلا نارا

 ذهب تع ام EU TL نم كلذ ) هريسفت دنع ةلاسلا سفن ىلإ داع مث . sie ريسفتلا

 يف Gr ets 44 /3نارمُع لآ Da le Ge D رمت مهمدقأ تول ذإ
 امهيلع ىَسْوَم يخأ نوراه نبا نهاكلا ينب ىلإ ةفرخ يف[ - . ]اهب تجرخ" TD ىلإ هلثم اهدرف « ةلافكلا ببس

 AS انأو « ضلاح ةسيئكلا لخدي الو « ىئنأ يهو اهتررح PB «ةريذتلا هذه مكنوُد : مهل تلاقف ء(اذك) مالّسلا

 D à يل اهوعفدا : يَرَكَر لاقف ءانتابرق بحاصو ؛ةالّصلا يف مهمؤي نارمع ناكو ءانمام] ةنبا هذه :اولاقف . يتبب ىلإ
leد يع  LSءةاروتلا اهب نوبتكي يتلا مهمالقأب اهيلع اوعرتقا نيح كلذف ءانمامإ ةنبا يه ءانسفنأ بيطت ال :  

 مهضعب ثيدح لخد ءدحاو ريغو سنأ نب عيبرلاو ةداتقو يدسلاو - ًاضيأ  ةمركع 3$ دقو .اهلفكف GKS مهعرقف

 - وهف ءاملا ةيرج يف تبي مهيأف :مهمالقأ اوقلُب نأ ىلع كلام اوعرتقاو «ندرألا رهن ىلإ اوبحذ el « « ضعب يف
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A كل ا A 

 ضيحلاف . هتتصحأ يذلا اهجرف ىلإ ًاليبس ضيحلا فرعي مل اهّلعلو .“”ضث  eeناك امو
 PUS 5 ريعب رهظ ناك Ds ءاهجرق سمال وأ « ل

2 

LAN ةيركفلا ةموظنملا ىلع ةليخد موقت لوتبلا مّيرَم تنّيز يتلا ةعيدبلا روصلا هذه JE 

 ةيمالسإلا «  gsءاهتبرُت يف ةخسار نكت مل ةأرمال  LANDES fsعفرف

pi نع لءاستت تت تتاب ىّنح > ee ةجرد اهب تقتراو ea هترياسف «ًاريبك ًاعفر اهنأش 

 نبا اهرشحل جرح ضع الولو ؟ةّيبن تناك مأ «ٌريغ سيل ايوس ًارشب تناك أ ؟نوکت نم هذه

PANNE يف نيملسملا ءاملغ نم هريغك ريثك 

 اهو . ةتناق ةدجاس ةعكار ةدّبعتم بارحملا يف ؛جيهبلا رظنملاو حيلملا لكشلا «ِمّيْرَم اه

 US اهو . “فيصلا يف ءاتّسشلا ةهكافو ءانشلا يف فيصلا ةهكاف' : بضني ال اهدنع قزّرلا

 هتأرماو Le هنم ربكلا غليو ءًابيش ث سأرلا لعتشاو « هنم مظعلا نهو دقو بارحلا لخدي

 كلذ رظناو .343ص «1ج ءريسفتلا «ريثك نبا «[ . . ] تبث É ÈS ملق الإ ءاملا اهلمتحاف « مهمالقأ اوقلأف . اهلفك
 اذه 5 opah دجي مل ريثك de . 244240 ص ص 3p OTAN ليوأت يف نايبلا عماج «يربطلا : يف
 RC هوا ق نا نطق اطول سفن يف روب يف SS un اور لارا
 ينب نم لجر لبق نم مرم ةلافك « «مالقألاب Fe رثإ « ءاهيف ت A لوح ةّيحيسم صيصاقأ نم بّرعلا ىدل

 مامتها لحم رمألا اذه ناك دقو ؛(ةّيمالسإلا LAN صّصّقلاو AN امك EKS سيلو) فسوُي وهو ؛ ليئارسإ

 يف درو امب اهتنراقمو 144 /3نارمع لآ يف مالقألا نع هثيدح دنع Rudi Paret يراب يدور es : نيفرشتسملا

 :رظنا à ةّيحيسملا صّصّقلاو ليجانألا
Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus, l'Islam de Mahomet, note 365, p. 562. 

 . 343ص ؛ اج ءريسفتلا ءريثك نبا(1)
 ىلع ةاعرو «هرغص يف دلو ىلع ءاّنحأ « شيق ءاسن لبإلا بكر ءاسن ريخ : لوسرلا نع ثّدحُي ةريره وبأ ناك" )2(

 مدع انه Mig: per: tS“ ٠ ss نبا « طق ًاريعب نارمُع تشب میرم بكرت ملو «هدی تاذ يف جوز

 تمت هنأ ىلإ عجار كلذ لعلو LÄN قوف میرم عفري ايباجيإ افصو ريعبلا بوكر
 109 /12فُسوُي »€ لأ ني مونَلإ نحون الاجر الإ ت LÉ نم LUS $ ىلإ ًادانتسا  ريثك نبا کلو (3)
 ةو ىلإ بهذ Dé هريغو مزح نبا همعز امك Ka تسيل" مرم ناو 'لاجّرلا نمأأل ابين ثعبي مل هللا نأ" ىلإ بهذي
 :juh هلوقبو «٠ « ميرمو ةراسل ةكئالملا باطخب مهنم الالدتسا ىسيع qaa ye مأ ةوبتو قاحسإ أ ةراس

 . 78ص 2 ءريسفتلا «ريثك نبا T /28صنصقلا » kaol سومرا

 برخ الرز الع لح املك يف قزرلا ظفلل ًاريسفت ريثك نبا راتخا . 340ص « 1ج «ريسفتلا «ريثك نبا (4)
ue;لوقلا 37 /3نارمُع لآ: :4اًقْزِراَهَدِنِع  Stيف فيصلا ةهكاف اهدنع دجو' : :  LEةهكافو  ANيف  

 اهيف يا ia وأ ملعلاب قزرلا ريسفت ىلع هبلغو AYI تامارك ىلع ةلالد“ هيفو «حصأ هربتعاو "فيصلا
 هكف دام «بّرعلا ناسل ءروظنم نبا : رظنا «عرضلا مظعو EN Py عضولا لجأ برق "كف" يناعم نمو . ملع
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 امهنيب ءاقتلا الو . نمّزلا és عفايلا بابشلا تناكو . هدهع مداقت نمّلا ميساقت ناك .”رقاع
 sigá, Ši دنع ْنِم وه pome 4 A كل نأ | مرو اھلاسي :هللاردق ام ريغ

Usلدبت ام ائيش ن کلو . دحل ا اذه دنع ةقالعلا فقتو . 4 باس رعب  : Ge 

Oور وا راما م  

 اعيش pe SN لامجلاو بابشلا مّيرَم رظنم هيف ظقيأ دقل . Page ذئنيح  عمط ءاتشلا

 دنع كش نك دقو «ةّصقلا يف هنع توكسملا سنجلا هءارو رّئستي دي يذلا دلولا بح ss ناك

 نمر ريف pli Lo نكت
 داكت ال نارمُع ةأرما ةّصق يزاوُت ةّصق  نآرّشلا ىلإ ًادانتسا  يورتل yaah قلطنتو

 اهعقاوف ؛نارمُع ةأرما اهب تدنقا ةروص هخرف قزي ريطلا رظنم ناك .ءيش يف اهنع فلتخت

 AS اهب ىدتقا ةروُص ٌبّرلا فنك يف معنت مّيرَم رظنم ناكو .تبجنأف «تلمحف ءاهجوز
 . باسح ريغ نم هللا قزري امب اهلثم معني نأ بلطف

 .8 :54/19مُيْرَم ؛40 /3نارمع لآ (1)

 ةنفج ىلع ةمئاق دمحم تنب ةمطاف تلعجف «مالسإلا ءاسن يف ًاريظن ميك صّصّقلا تدجو دقو .37 /3نارمع لآ (2)

 نم هلل قل اهنم لكأو ayn لكأو ءالكأ هتاجوز دنع دجي ملو «دیدش عوج هب ملأ دقو دمحم اهنم لكأ
 LEA هل j هلآ دنع نی وهو : CU اي اذه كل نيأ نم" :اهوبأ اهلأس الو . يه امك ةنغجلاو «ناريجلا
 هللا اهقزر اذإ تناك اهّنإف « ليئارسإ ءاسن ةدّيسب et ينب كلعج يذلا هلل دمحلا :لاقو ء هلا دمحف :م ِباَسِحِر مغ

ctsتلاق هنع  : pدنع ن ّوه  PUS, DEEP Í340ص «1ج «ريسفّتلا ءريثك نبا 4'٠ ب اَسِح رعب . 

 ملو prise قزر نم هأر امل ة تن دلولا GRS بلط EN لعج دقو . . 341ص :slg نیست + 8 نبا (3)

 fase َوُه ْتَلاَق ١ ادن كل نآ مرسي لاَ Gide ogigi JESUS ) : :هب هتباجأ
ci Let à $ 4 

 bd نم dis بر لاق رر اير ر اَعَد كلام Die jh اشي نم قر !

Ai38.37 /3نارمع لآ ء4  . 

 الو « حاقل هيف قبي مل' يذلا ناسنإلل آفصو ريثك نبا هيف ىري يذلا (8 /19مَيرَم) ”يتع" ظفل كلذ ىلع لديو (4)

 . 110 ص Ig ءريسفتلا ءريثك نبا ؛'عامج

 LE يف ةدوجوم رقاعلا هنأرماو LES Les ON اهاوتحا يتلا رصانعلا نإ (5)

sناكم يف ىرخأ ةأرما لكم اهل برضو ءءاشيام لعفيبرلنأ تريخأ تلمح اّ مرم فو اقرأ لیجنإ يف  
 يذلا Eu يف برت مل JDN اذه pds .ًامره ًاخيش اهجوز ناكو «ًارقاع لبق نم-تناك دقو تلمح «يصق
 .45-5 /1 B ليجنإ :رظنا GSS لآ ينات نأ كلملا اهرمأو « ىسيعب تلمح نأ دعب الإ «هجوزو هقتلت مل
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EFيذلا هللا ةرد يركز ةصق  TG pيفنتل تقولا سفن يف موقت اهّنإف  
 ىعست يذلا à AN فسويل ًاليدب ةلاحلا هذه يف حبصُي يذلا اًيرَكْرو مّيرم نيب ةهويشم ةقالع لك

 U ىلإ صّصَقلا تبهذ دقو Pa» لمح يف ًاببس هتلعج eg نم هب يمر ام هتئربت ىلإ ليجانألا

 . ”ليجانألا يف سو ناك امك TU Piei يف هدي لمع نم SULE CSS لعج

eu hةصقلا  GESهتأرما تدّدكمو «باجتإلاو عامجلا ىلع ةردُقو ديدج بابش نم  

 نمز دعب  نحي مل يتلا ءمّيْرَم نع امهريغ تفرصو ءامهتفرص LE « لمحلا نم رقاعلا
 ءاهسفن نم هتنکم يتلا « ميهاربإ ةّصق يف JEU رود بعلت يه الف .ثادحألا ءاضف اهلوخد

 AR تراثأ يه الو «عورشملا باجنإلاو ءادتقالا ةبغر ةراس يفو هيف ثعبت ىح

 Las ىلع ًادهاش موقي يذلا GGS نيبو اهنيب ةسّدقُم ةقالع كلذب  تفّقوتف « ةعومجما

esميهاربإ ةّصق يف طول لثم اهلثم ءبسحو ًازفاح ةّصقلا هذه يف مَيَرَم تناك .اهتونقو  . 

 روُضح ناكو « ”دلولا بح يف ةنيفدلا امهرعاشمل اكرحُم ةراسو ميهاربإ نيب طوُت روُضَح ناك

 .40 /3نارمع لآ (1)

 ءاهتءارب ىلعو ءمّيرَم ةمكح ىلع ًادهاش هلعجتلف «هترگد نو «ًاردان NÉ cata paal ركذت ال (2)
 اهعم ناكو ءاهب لمحلا لياخم ترهظ ÚF :ًانايحأ اهرمأ يف كش نم هرواسُي ام مغر ءاهتدابعو ءاهنيدو ءاهتهازنو
 «هربكو اهنطب JE ىأر ملف ÉI سوي هل لاقي «سّدقُلا تيبلا يف اهعم مدخي اهئابرق نم حلاص لجر دجسملا يف

 اهرمأ لعجف ؛ هيف يهام JE ءاهتدابعو ءاهنيدو ءاهتهازنو ءاهتءارب نم ملعي ام هفرص مّن ؛هرمأ نم كلذ ركنأ
 ين ؛مّيَرَم اي :لاقف «لوقلا يف اهل ضرع نأ ىلع هسفن لمحف ءهسفن نع هفرص عيطتسي ال «هركف يف سوجي
 نم عرز نوكي لهو SE ريغ نم رجش طق .نوكي له :لاق ؟وُه امو :تلاق «يلع de الف ءرمأ نع كلئاس
 بح ريغ نم رجش نوكي له كلوق I «هيلإ راشآ ام تمهفو « معن :تلاقف ؟بأ ريغ نم دلو نوكي لهو ؟رذب ريغ

 ريغ نم دلو نوكي لهو ءرذب الو بح ريغ نم امهقلَح ام لّوأ عرزلاو رجشلا GÉ دق هللا إف ؟رذب ريغ نم عيزو
 ينب يف ثيدحلا عاشو [ . . ]اهلاح us ءاهقّدصف أ الو بأ ريغ gel دق ىلاعت هللا ناف ؟ بأ

 دقو .114ص «3ج ءريسفّتلا ءريشك نبا «'هریغ ةسينكلا يف اهعم نكي ملو ءفّسوُي اهبحاص L : :اولاقف « ليئارسإ
 Éi ليجنإ 55 /13 LÉ ليجنإ ؛23 /3 اقرأ JA à BEN CLS نبا عوسي نوُئظي اوناك ساّنلا نأ ليجانألا يف ءاج

 « حيسملا ىسيعل يلعقلا Ce ىحنم وحنت يتلا ةثيدحلا تاسارّدللا نم ريثك يف - an حبصأ دقو . 22/6

 ,Ernest Renan, vie de Jésus م. 124. :ًالثم رظنا

 AB pe «3ج ءريسُتلا ريثك نبا «'ةراجتلا يف هدي لمع نم JLE ناك ESS = DA) يراخُبلا حيحص يفو(3)
À JA )4(55 /13 . 

 287 285 ص ص Ael انلمع رظنا (5)
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aaنيب  ASSزواجت ىلإ ًاليبس «كلذ ماق املثم هذه تماقف ءرعاشملا سفنل ارحم هتأرماو  
 ساسأ اهيفو A اهيف ةّيعيبط ةّيلمعب ضهنيل ؛هنم مظعلا نهو دقو ءناسنإلا يف زجعلا

 ماقو «لمحلا يف هملح قّمح هيف زجعلا كلذ ناسنإلا زواجت اذإف . ضرألا ىلع ةّيرشبلا لصاوت

 .رمعلا لذرأ يف ds Fe ًالحف

 Pesi يف تعضو هلجأ نم يذلا وه نوكي دق رخآ اضرغ هتأرماو GRS ةصق مدخت

 تتفلالو «ةراسو ميهاربإ ةّصقل ًاراركت تتابل ابجنأ زوجعو خيش نع Dh تءاج ول يهف

 ئّيهُّتو «ةزجعُم نم D يف ثدحيس امل دعت ةّيف هتأرماو EG a تناك دقل . هابتئالا اهيلإ

 « هّيرل eat مايقلا نع الإ زجاع «ىهناو codge ىَّلو لجر اذهف . ثدحيس ام لوبقل سالا

 نيزجاع سمأ اهارداغ يتلا ساّنلا ةايح ىلإ نادوعي ءاهتايح لوُط رقاع ةمره ةأرما هذهو

 نم نيح ىلإ مّيرَم صّلختتو «راظنألا امهيلإ دش . A نيلعاف ”نْيجتنُم' اهيف احبصُيل
 .دجستو « عكرتو ءاهُبرل تنقتف ءاهيلع ةطّلسُم تناك يتلا ءاوضألا

 اذهف :ثادحأ نم امهل ىرج امل ًالعف راظنألا امهيلإ ابلجي Of هتأرماو GES عاطتسا دقو

 .دلولاب hs Le مئاق وهو Panel ًاباطخ "ais هبطاخُتو « ةكئالملا a AS اركز

 هذهو . مكب وأ راصحنا نم هل عقو ام ىلع ًادهاش موقت ًازمر الإ سالا مّلكي الأ هتيآ ههو

 يظحو ip ربو ÉE ناكو É محملا يتو اكرابم ًادلو sé ,اهنطب خفتني هتأرما

 عطاقلا ناهربلا ثادحألا هذه تناك . "يح عبي مويو ءتومي مويو A موي هيلع هللا مالسب

 دوعلا يف اهلعف لعفت ةقلاخ ةّيهلإ ةردقب ساتلا نمآف «ناسنإلا ملاع يف سّدقُملا تايلجت ىلع

 . عنبيف «سبايلا

CD)ليجنإ يف ًاحضاو اذه رهظيو  Udلمح موقيذ]  ESAامل :ةّيهلإلا ةردّشلا ىلع ًادهاش (امهفرعت مّيْرَم نكت ملو)  
 .5-45 /1 ءاقو ليجنإ : رظنا ءاهلبق ةزجعملا اهيف تنَدَح يتلا يركز ةأرما ىلإ كلا اهدشرأ اهيف ثدحب مع a تلءاست
 .341ص iig «ريسفتلا ريثك نبا (2)

 نم يوس حيحص تنأو «لايل ثالث مالكلا نع كناسل سبت OP : كلذ ريسفت يفو .10 /19مّيرَم ؛41 /3نارمع لآ(3)
 ةلاح يف مالكلا مدعف .110ص ؛3ج ءريسمتلا «ريثك نبا Åe الو ضرم ريغ نم هناسل لقتعا [ دقق de الو ضرم ريغ

ESSهلبق نم هلع ًاموص » Lisلعفب هناسل باصأ لاقتعال  pas LIهتقاعإ لعج يذلا اقول ليجنإ يف هدجن ام  
 .62-64 ء22 /1 اقول ليجنإ cb ةينامثب دلولا هل دو نأ دعب ام ىلإ دلوي رب دقو « بارحما نم dm نم : لصاوتت
 1512 /19ميْرَم (4)
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 :لماحلا ءارذعلا - 2

 اهيف تبّردتف «رقاعلا لاح Ja ةعومجملا تلبق دقل .ءارذعلا تلمح رقاعلا تلمح ْذِإَو
 اهب ىتؤُي «ةّصقلا يه كلت . اهريغ تايآ ل ويقل تاّيهتو « تائّيبلا هللا تايآ يف داقتعالا ىلع

Iدقو . ىرخأ مامأ قيرطلا قشتل وأ ءاهريغ  Le chiمّيْرَم ةّصق مامأ هتارماو 65  
 a 1 La, LÉ ملاعم اهل تدصر Ob اهتلهسف «كلاسملا ةرعو لبق نم تناك ًاقيرط
 يفضي هدعب نم pe ماقو ايف اطير ON امهتيب طبرف « ةهباشمو ةبسانم نيتصقلا
 لسشلا DE « ىرخألا باحر يف ةدحاولا ناريست امهب اذإف ءامهانغأ ام رصانعلا نم امهيلع
 دخ ىلإ نْيتصقلا نيب طبرلا لصو دقو PLAN ةايح يف رشابملا هلخدت ناييحتو « سدقملا
 سفن يف .ًاعم- ناشيعت امهب اذإف مات رظانت امهنيب  كلذب pl IE ةأرما لعج
 biy ةدابعو Ll ىرخألاب ةدحاولا ناتهيبش امهب اذإو U هير ةطلس تحت «تيبلا
 :ريثك نبا دنع امهنيب طبّرلا اذه ىلإ رظناف .اعم امهم aii امهّسم اذإ ىح ءًاعوكرو
 تماقف ؛مّيْرَم اهيلع تلخدف ؛(مّيْرُم تخأ ةّصقلا يف يهو GRS ةأرما-) هتأرما تلمحف'
 تملع لهو :مّيرَماهل تلاقف ؟ىلبح يآ مّيرَم اي ا :تلاقو ءاهتقنتعاف ءاهيلإ

 "© قيدصتو ناميإ تيب اوناكو ءاهربخ نم ناك امو ءاهنأش اهل تركذو ؟ىلبح يئ ًاضيأ

 . 112ص «3ج «ريسفتلا «ريثك نبا (1)

 42-59 136.38 تايآلا تصصخف مم ةّصق rh ةّيضارتعا ةّصق 3 نارمُع لآ ةروس يف يركز ةصق تدرو )2(
 تايآلا ىلع تدتما يتلا اركز ةصقب ءادتبالا عقو دقف ؛ 19ميّرم ةروس يف امأ . ًبرَكْرل 37-41 يأ اهنيب ةلصافلا تايآلاو مير
 يف اتماقف «ىنعم امهنيي طبررلا الكش ail نيب عمل لا قفار دقو 16-34 تايآلا ريح تذخأ يتلا ee ةصق مت 15-2

elaiaنيربخ  JAEDيظحامبهيوتلل 3نارمع لآ ة روس يفو للا تايآ ىلع  Kaدقو  De 
 فطع اكرام ارهاط اًيكز ًادلو هتجوز معو هربک لاح يف هنم دجوأ ds « مالّسلا هيلع DS ةّصق ىلاعت ركذ امل“ (3)
 .341 ص ilg :هريسفت نم رخآ عضوم يف ai نيب طبرلا رظناو .112ص dg «ريسفتلا «ريثك نبا ؛"ةهباشُمو ةبساُم نيكصقلا يف كإف «بأ ريغ نم اهنم  مالئسلا هيلع ىسيع اهدلو هداجيإ يف ميم ةّصق ركذب
 «”مهنيد يف هيلإ نوعجري يذلا مهميظعو كاذذإ ۽ ليئارسإ ينب يبن ايرگز اهتخأ جوز ةلافك يف (مّيرَم =) تناكو'(4)
 Le ءانبأ ىسيعو ىيحيب اذإف“ : يلي ام رخآ عضوم يف أرقنو .113 ص كلذكو 112ص «3ج «ريسفتلا «ريثك نبا

cleةأرما نأ (340 ص 10 عضوملا سفن يف تاياورلا ىدحإ تكد دقو .340ص  Éردجتو . م ةلاخ تناك  
 . ليجانألا يف  امامت -دوقفم ةيمالسإلا EON صّصَقلا {a يذلا ةبارقلا طبار نأ ىلإ ةراشإلا
 MB ge 3 «ريسفتلا ءريثك نبا )5(
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 ْنَّم فرعت داكت الف «لمحلا يف نمّرلا قراف A ءةّصقلا يف امهنيب قراوفلا بيغتو
 ةظحللا سفن يف ىرشبلا هذه ىلإ كلتو كلت ىلإ هذه تفز دقو «ىلوألا تلمح امهنم
 :ىرخألا هب رعشت 25 Le هذه رعشتف «ًادحاو ًاصخش اتراص امهَّنأكو «ناتقدعم امهو «فقوملاو

 ًاليدب تتاب امهادحإ OL . Sete يثاب ترعش ihe لامعتسا نم كلذ حضي املثم

 داكت ال كّنإو . ناميإلا يف لبق نم اهب تدتقا تناك املثم لعفلا يف اهب تدتقا دقو « ىرخألل

 هذه تعضو ةعاس هاصقأ رظانتلا غلب دقو . ءادتقالا ةبغر ىرخألا يف كّرح امهنم نم فرعت

ÍSكلت تعضوو  KSهذه رگ يتوأف  es Tyملكتو  Mg peurs 
 كلتُرَكُد يصوأو“ LÉ ESIE یا 4 اص

 ركذو Vas اراب نکي 25 A اَ p هذه 3 ناکو « اح مادام ةاكزلاو ةالصلاب
 ءدلو موي هيلع مالّسلاب كاذو اذه يظحف ء4 LE DES نكي ملو «4 A ربو p كلت
 ىيحي امهیتبا لمشيل AT PAR EE دقل PC مويو ءتومي مويو

 ىسيع ةلزنم ىلإ ىيحي A :ًالالتخا ةّصقلا يف بلقنا نأ ثبلام رظانتلا اذه ّنكلو . ىسيعو

 ةيآلا نم J مّيرَم ةجرد ىلإ تبجنأ مّ ًارقاع تناك ةأرماب ءاقترالاو «ةزجعُلا يبل رْكذ سَمط

 .ىرخألا ةأرملا كلت رمأ هقبس دقو le اهرمأ نوكي داك ىَّتح ؛بجنأا ءارذعلا اهتلّثم يتلا
 ريسفتلا صّصَقلا تدمف «ىيحي يف نعطي هب ءيش داجيإ نم AN ناك ماظُلا دوعي <

 US ةأرماو pe نيب ؛ مك نمو « ىيحيو ىسيع يصخش نيب لصفلا ىلع لمحت رابخأب

 ىسيع نيب لصفلا تماقأف ءاهنم تجلو يتلا ةرغّتلا نآرقلا يف صّصَقلا تدجو دقو

 ge ge نآرقلا هلمعتسا 'بيرغ' ظفل يف اهتدجو . يناثلا ىلع لوألا تعفرو « ىيحيو

(1) 2 12/19. 

 .29/19 میرم (2)

)3( 02 13/19. 

 .31/19 میرم )4(

 -14/19 میرم (5)

526 19/ 32. 

 33 ء15 /19ميرَم )7(

308 



 كلذ نأ ىلع ريشك نبا رابخأ تقفّتاف . 4 اًروصَحَو  ظفل À . حيضوتب هّصخي ملو « يحي
 نم دعيأ ىلإ اهضعب بهذو ?e هل ءام الو ءهل دلوي ال يذلا [ . . ] ءاسّنلا يتأي ال يذلا" ينعي

 تناك اذإف . "ةاذقلا وأ ةلغألا رغص ًاريغص ىيحي َرَكَذ تلعج ةعوفرم ثيداحأ تركذف «كلذ

 مدع” يف ناكو «حاكتلا ىلع ةردقلا مدع نع ربعت ؛ثيداحألا كلت اهدنست «رابخألا هذه

 ىيحي نيب هبشلا فقول ةلواحُم ودبت كلذ لك ءارو نم ةياغلا ناف e صقن حاكتلا ىلع 3

 نإ عقاولاو .ةجرد هقوف يناثلا عقرو ؛لّوألا ص قتلا باصأق ءامهنيب ةقرفتللو «ىسيعو
aailاذه يف لعفت مل  OUENيف امُهو «ىسيعو ىيحي نملك اهشاع ناك ةروص ةداعإ ريغ  

 اهنطب يف يذلا دجت مرم تهجاو اذإ يركز ةأرما تناك «نذإ ءدبلا يف ءاهتعاس Lagal- يطب

 Va عضخيو cad يأ ؛ مّيرَم نطب يف يذلل دجسي

  BAÉیخ  Baاو ًروُصَحَو ادْيَسَو ها نم وملك  kath ga/3نارمُع لآ 39.
 .340ص elg «ريسفتلا «ريثك نبا (2)

 ةّيطعو ءائعّشلا يبأو ريج نب ديعسو ةمركعو دهاجمو ساّبع نباو دوعسم نبا نع يور 4 اًروُصَحَو ) هلوقو' (3)
 .1 . . ]هل ءام الو هل دلوي ال يذلا وه :سنأ نب عيبررلاو ةيلاعلا يبأ نعو .ءاستلا يتأي ال يذلا :اولاق al يفوعلا

 هللا نم ةيافكب روصحلا نوكي D Sade آنايحأ ودب À مغر «كلذ ىلع ASE ثيداحألا نم اد دع ريثك نبا لقنيو
 DES نب ىيحي الإ بنذ اذ الإ هللا ىقلي دبع نم ام : لک هللا لوسر لاق :لاق صاعلا نب ورمَع نع [ . .] :زجعلال
 يبل نأ ةريره gl نع[ T: “alé ٠ راشأو eol ةبذه لثم هرگد امّنإو : لاق {bars Es : لوقي هللا نإ

 fs pos هاف » US نب ىيحي الإ «همحری وأ «ءاش نإ هيلع ad بنذب هللا ىقلي مدآ نبا لک : لاق %.

 «ريثك نبا «"ةاذقلا هذه لشم ةر ناكو :لاقو ءاهذخأف « ضرألا نم ةاذق ىلإ ل5 يبنلا ىوهأ مث «4 اًروُصَحَو

 ءركألاو بدلا نيب طبرت ثيداحألا هذه نأ ىلإ ددّصلا اذه يف ةراشإلا ردجتو . 342341 ص ص ء1ج ءريسفّتلا

 « مارحلا سنجلاب -BIN انه طبرت صصٌقلاف . بنذ اذ ناك رگد اذ ناك نم ءًازواجنو ed بنذ YIS ال يذلا ىبحيف

 . ءاوحو مدآ نيب ىلوألا ةئيطخاب ,FSU «هل ةجيتن ةثيطخملا لعجتو
 .341ص lg ءريسفتلا «ريثك نبا (4)

 نيا ىسيع نأ ينغلي د هللا همحر كلام لاق“ : 114 «ةيلاوُلا ةحفتصلا يف أرقن مث . 113ص «3ج ءريسفّتلا «ريثك نبا (5)
 :gl مر تلاق ىيحب HD ينغلبف La اميمج امهلمح ناكو ةلاخ انيا- مالسلا امهيلع ESS نب ییحبو میرم

 . 'مالّسلا هيلع ىسيع ليضفتل كلذ ىرأ : كلام لاق . كنطب يف امل دجسي ينطب يف ام نأ ىرأ

M يف يدا ضنا ESC agen ous : BS لين يف ءاج امل ًاريوطت ربخلا اذه ÈS, 

 ىضم نيح يف لمحلا ةديدج ميرو ليجنإلا اذه يف ىيحب تاباصيلاو ميم يب ءاقللا + . 41/1 ءاقوث ليجنإ
 ءاقول ليجنإ «رهشأ ةّئس تاباصيلأ لمح ىلع 1/ 36.
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 لا رومال ىّنأو . ىسيع ما مّيرَم تلمكو KRA « هما تصقن دقف « یحی صقت ذإو

 موقت تناك" يتلا مّيْرَم «حورلاو هلا ةملك ىودحا يذلا ءاعولا يه ميرَمو هجولا اذه ىلع متت

 يف رفصألا ءام لزن ىح «ةمئاقو ةدجاسو ةعكار اهبارحم يف تدكر [ . . | اهابعك مروت ىَّبح

JUSنم رفصألا ءاملا لزن ىّتح تدجس [ . .  AUS eeمل اهّنإ لوقلا يف ةغلابم ال يتلا  

 اهغليي ال ةيلاع ءامسل ةسّدقُم ةروُص تراص لب «بارحلا يف ةيردلا نمز دعب رشبلا سنج نم دعت
 بيج يف خفن كلذ دنع ep هيلع ليربج [ اهءاجف ] ىلاعت هللا ءاضقل تملستسا' «رشبلا

 Ps هللا نذإب «دلولاب تلمحف «جرفلا يف تحلو < ةخفتلا تلزنف ءاهعرد

 اهترهظأ ةأجامُم نم “ريسفتلا يف كلذكو "ينآرقلا ai رهاظ يف ودبي ام مغرو

 رود مرم صمقتت ذإ ؛ كلذ سكع نيب SILI ةروريس DS e JL كلا "اهرشب' دقو « مّيرَم

 «مهنع ْتَّحنتو «مهتلزتعا لأب موقلا نع اهداعتباف .نيمألا حولا لوبقل دعتسي ناك ْنَم

 «مارحإلا اهباصأف «*تراوتو « مهنم ترتتساو «[ . . ] سّدقُْلا دجسملا يقرش ىلإ تبهذو

 مل يذلا e A سانلا ملاع نع. LS - عافترالاو «سّدقُملا ملاعلا لوُخُد نم اهنكمو

 ؛جرخت ملو «هتلخدف ed dl ةمدخل اهترذنو ءًابيجع ًالمح hpl اهب تلمح :هفرعت

UNمل نوكت نأ صّصّقلا اهل تدارأ امك  GASعوُكرلاو دوجسلا  , LÉاهامدق تهام إو  

 . اهانیعو اهاتبكرو

 دعب نم ةّيحيسملا اهب تزّيمت ةسراممل قيرطلا تحتف « تاسيدقلا ةسيدق af تناك

 ًارشب حورلا لمعي هيف cad as ًءاضف مّيرَم تناك OU نهسقنأ اهيف ىراذعلا ترذنف

 ةمسقلا تّ ابوس ًارشب ةملكلا حورلا ىوتسا ذإو . اوس ًارشب ةملكلا fes هيفو ءايوس

 .343 ص ء1ج ءريسفتلا «ريثك نيا (1)

 . 313 ص Bg ءريسفتلا ءريثك نبا (2)

 209a «4 اّيغَب hs CS SR ىل ُنوُكَي أت لاق و (3)

 تاذب تسملو eue مالغلا اذه دجوُي ةفص يأ ىلع يأ مالغ يل نوكي فيك : تلاقو ءاذه نم مّيرَم تبجعتف '(4)

 113 ص ء3ج «ريسفتلا «ريثك نبا  "روجُفلا ينم روصتي الو جوز

 hiiia: An يف ف ءاج ام ةداعإ ريغ رخآًاثيش لعفي مل Le وهو . 112ص «3 + «ريسفتلا ءريثك نبا (5)

 A LA 16/19 408 َمهِنوُد ني DZ OGC ينم

310 



 [ كلذ ناكو [ .ءاوس برالو «هريغ هل الف «هناطکس ميظعو هتردُق لامك ىلع SN ةّيعابرلا

 نم مدآ مهابأ GE «مهقلَح يف عون يذلا ء مهقلاخو مهئراب ةردُق ىلع ساّنلل ةمالعو ةلالد

 الإ «یشأو Seuls EE رگد نم ءاوح قلخو « ىثثأ الو رگد ريغ

 ناك يذلا عبارلا نكرلا انه  حبصُي ىسيع دلوم نإ . "رگ الب یش نم هدجوأ D «ىسيع
 تيبلا ناك اذإف .هلامك حرّصلا زرحُي ىَّتح متي نأ بال ناكو «يرشبلا قلا حرص صقني

 «ةعبرألا هرصانع عامتجاب الإ هيف ةايح ال نوكلاو «ةعبرألا هناكرأ لظ يف الإ ميقتسي ال

 نم ءاوح تقلُخو « ىقثأ الو رگد ريغ نم مدآ قلخ . هدّلخُت de نم هل بال قْلَخلا كلذكف

 .ركذ الب ىكنأ نم ga نم ديال ناكف a Sept تقلخو « یشن الب رگد
 ةمسق ملاعلا اذإف .ةّيهلإلا ةردّقلا تلمتكا هب قلا تارورض نم ةرورض ناك . ىسيع ناكف

 «ءامسو ضرأ ىلإ لوحت ءاملا : ةّيئانُث ةمسقل ًاعضاخ cdi هلحارم 5 ناك نأ دعب ًاعابرأ

 LE ةمسقلا نإ .ٌرشو ريخ ىلإ لعفلاو « مّنهجو ةّنج ىلإ ةرخآلاو ءءاوحو مدآ ىلإ ةبرثلاو

 ءايميكلا ريثأت تحت dé نم ريكفتلا باصأ امب نبت يهو «ءدبلا BE ىلإ ةبستلاب اروطت دعت
 . ةيرحسلا اهتاّيلمعو

 يف ةأرملا هتحت حزرت تناك É تصّلخت ةديدج ةأرما مّيرَم تناك ًاديدج GE ىسيع ناك 3

 كلت اهتلاح ىلع تّلظل سّدقلا تابلت الولو «ًاليوط ًانمز اهتقفار ةّيبلس رصانع نم لايخملا

 pt ملاع ىلإ داسفلا ملاع نم اهجرخأو ءاهعرطف ءاهيف هلعف لعف دقت . رهّدلا دبأ ىلإ

 .113ص 3g ءريسفتلا ءريثك نبا (1)
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 :ثلاثلا لصفلا

 ةأرملا مكحي لجرلا

 وأ

Leslieفلألا تاجوزلاو  

 فلأ ءاسّنلا نم SOUL ناك 45 فلّسلا نم دحاو ريغ ركذ دقو”

 ةشامثالث .سكعلاب ليقو ءيرارس ةئامثالثو ءروُهُمِب ةئامعبس .ةأرما

 ًارمأ ءاسّنلاب عّتمَتلا نم قيطي ناك دقو .ءامإلا De ةئامعبسو «رئارح

 .35ص « 2ج i 1م  ةياهنلاو ةيادبلا «ريثك نبا

aile 1فلألا تاجوّزلاو : 

 cale Va تانفاصلاو Ps ab يرجت حيرلاو Pet» ام نولمعي نجلا هل تناد

 ةلمتلا لوق نم مّسبتو « ”ريطلا قطنم de . ”داكي وأ ءنمّرلا هل فقوو «بكر اذإ تافاسملا

 CAO © en ide نم ُهفِذُت اترتا ْنَع مه غر نمو بر
psباو  egal a12-13 /34أبس . 

 .36 /38 ص ARS ءوِرمأب ی

 .31 /38ص HE فصلا cal de ضِرُع ْذِإ ) (3)
 نم ًاحئار بهذيو ءاهب ىّدغتي ءرخطصاب لزنيف «قشمد نم هطاسي ىلع ودغي ناك :يرصبلا LA لاقو" )4(
 نبا ؛'عرسُملل لماك رهش لباكو رخطصا نيبو ؛عرسُملل لماك رهش رخطصاو قشمد نيبو e لباكب تيبيف «رخطصا
 .506ص :3ج «ريسفتلا «ريثك

 ) AL ds  )5سالا اهيات لاو داد  or Bass Haies CAB/27لمقلا «4 وَ 16
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 ناطلّسلا ةروّص هب ديعُي « ضرألا يف ماتا ناطلسلل ةروص OGE ja كلذ ."”يداولا يف

pEباقّرلا هل تعضخو «بانأو ءمكحف . ءامّسلا يف . 

 ةدحاولا ةليللا يف حكني ماقف e دج ًاميظع ًارمأ ءاستلاب EN ne قيطي“ كلذ ىلإ ناكو

 رئارح «رهم ريغيو «رهمب ءاستلا جوزت U ىَّتح وأ « ةئام وأ «نيعست وأ «ةأرما نيعبس

 ةيادبلا يف هدنع ددعلا كلذ ىلع دازو e ESU ريثك نبا ريسفت يف ٌنهددع غلبق «يرارسو

 فص نم نهضعب « تايبنجأ نهنم ريثكو ؛دلبلا نم نهضعب « ”ةلماك آفلأ غلب À ةياهتلاو

 . هتمدخ ىلع Dés «نهيلع ماقو ؛هترمإ تحت هلك َنهَعَمَج «”ةبترم لقأ نهريغو «يريمأ

Mدرفت  OUءايبنألا نيب نم  Joرهل سرك دقف «ءاستلا نم لئاهلا ددعلا اذهب “ 

 وأ ر يطل ةفيظو الف .نهيلع ًافقو هتايح يف ءيش لک ادب ىح Lal هوو لب ءهمكُحو هتايح

 نإ .ًارود ةأرما هيف بعلت مل نإ ةّيمهأ الو AL عقو الو «ةأرما زارحإ يف الإ سنإ وأ رج
PACEعاض  aile.بيجعلا » OSGناَميلس سبلت دقو «ناطيشلا هتطعأف «تاطخأ هئاسن نم ةأرما  

aءاسن ٌنألف ميو  SOLدقو  

 حز هوو كتم ال حططتكبسم اولد لذا هيي
RS ME19.  

 .35ص «2ج dp ءةياهتلاو ةيادبلا «ريثك نبا (2)
 « ىنعملاو لكيهلا سفت ىلع -Lar تظفاح اهّنكلو «ددعلا اهيف فلتخا ةريره يبأ نع اهلك ثيداحأ ريثك نبا ىور (3)
 اسراف ةارمأ لك لمحت «ةأرما نيعبس ىلع LS : دواد نب ناَمْيلَس لاق :لاق لك يلا نع ah يبأ نعآ :اهلوأ
 دلت نهنم ةأرما لك ؛ةأرما ةئام ىلع ةليللا نذوطأل : :ناَمْيلَس لاق : a pla e 1[ . . ]هللا ليبس يف دهاجي

 ةارما لگ لمحتف «ةأرما فلا ىلع نفوطال [ ٠ . ] :اهشلاث يف حبصُي م «1 . . ]هللا ليس يف فيْسلاب برضي ءامالغ
 يسن هلأ ىلع ًاعيمج تقفتا اهّنكلو ءدارأ ينأللا ءاسنلا RE ثيداحألا تنكم دقو . "هلا ليبس يف دهاجُي سرافب
 هديب يسفن يذلاو' :ًالئاق Jp مسقأ دقو « ”ناسنإ فصن ةدحاو الإ ةأرما نهتم دلت ملف «نهب فاطف ؛ هللا ءاش نإ لوقي نأ

ui yفلأ ىوتحا يذلا ثيدحلا ريثك نبا فّمض دقو . "هللا لبيس يف اودهاجلو «ناسرُف لاق ام هل دلول هللا ءاش نإ لاقف  

 .35-36ص ص ؛2ج lg :ةياهّتلاو ةيادبلا «ريثك نبا «حصألا هربتعاو «نيعست ريغ وتحي مل يذلا لّضفو ؛ةأرما
 36 ص ؛4ج ءريسفتلا «ريثك نبا (4)

 .35ص «2ج le» «ةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نيا (5)

 DL تلعج يتلا ؛ميدقلا دهعلا بنك نم تاجوُزلا ددعب lt رابخألا ةيمالسإلا ةّيبرعلا صّصقللا تلقن دقو (6)
 نم ريثك نهنم ناكو « عضوأ بر نم ةئامثالثو ءايلع ةيريمأ بتر نم نهتم ةئامعبس ءافلا نهتم جوزت ؛ءاستلل احم
 31/11 ءلوألا كولا فس « ميدقلا دهعلا ؛ تاّيينجألا

 .36ص «4ج ءريسفّتلا «ريثك نبا (7)
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LS DE El » ضيح نهو ali 

 ناطلُسب هاتأ اذإ الإ « هّنحبذيل وأ ءًاديدش ًاباذع a te»  فلحي ماقف « «ريطلا ناَمْيلَس

 دقو ا paionia یاب س A LD « نين

ueب ا ل  a E 

 يتأيلف «رمأل هاوق نجلا نم تيرفع رّخس DL .اهموقو ميظعلا شرعلا تاذ ةأرملا ىلإ هلوسر

dateهماقم نم موقي نأ لبق ةأرما شرعب ”. blsباتكلا ملع هدنع يذلا ناطلس ناب » ÉS 

 Lu «هرمأب يرجت حيرلا eds .“هفرط OUR ىلإ تري نأ لبق ةأرملا شرعب ىتأ

 ىلإ دوعي مت ءاهدنع تيبي «نميلا يف سيقلب ىلإ هلمحت تناك LÉS «*رهش اهحاورو «رهش
 aos اسي ام هَل َنوُنَمْعَي » اهيفو age هل نونيي نجلا ماق ds . ”مانشلا يف هرصق

Pise 085 ILE oies Jassةميظعلا سيقلب اهيف نكسيلف ” . 

 لضفلاب دوزتيف «ءيش ee ىلع قدغُت ةيهلإلا ةياعّرلا فنك يف كلذ لك

 ناكر ant يف PUN ودمي ىح et se ايلا هدايح بصكتو "نيل

LÉ ةعاس ane باغ db - 

 «[ .. ] ناطيّشلا كلذ راكنإ ساّنلا بوُنُق يف ىقلا هناطلُس OGE ىلع دري نأ  ىلاعتو كرابت هللا دارأ الف" (1)
 LIL ناك امو à ضیح حنو انينأي هل ؛معن :َنلُق ؟اثيش OU نم SÉ :نهل اولاقف DL ءاسن ىلإ اولسرأف
 .37 ص 4 + ti Les نبا O كلف لف

Jus ff aii p )2(آل ىل ام  fsتييافلا ني ناڪ م  die ANوأ اًديِدَخ  AIN 
 ل جنس نہ نو یہ طبخ D انی تأ افق pai ELES O نييك pl EU و

  izidaعَ ع لَ نم ثديوأو  « SEE/27لمتلا 23-20.

 JS هب كيتا اکا نجلا gias لاق 2) Lab ىنوثأَي نأ لبق Ge be مكي LOT EE لاق $ (3)
k «39.38/27 JEN 4َكِماَقّم نم» pa نأ 

  ie bis s OI pOَنِم  SITوب كيتا اأ  JSنأ  Si y/27لمّتلا 4 َكُفْرَط 40.
 . 13 /34أبس 36£ /38 ص )5(

 لك اهروزي ناكو ؛هيلإ اهّدرو ؛نميلا ةكلمم ىلع اهّرقأ (سيقلب =( Ur SOGE نأ هريغو yeb رگ دقو" (6)
 .29ص «2ج 1م QI ةيادبلا ءريثك نبا :"طاسبلا ىلع دوعي as ءمايأ EN اهدنع ميقيف «ةرم رهش

 . 13 /34أبس )7(

paly (8)نيحلاسو نادمغ : نميلاب روصُق ةثالث (سيقلب =) اهل اونبف «ناجلا  à Ds؛1م ءةياهتلاو ةيادبلا ءريثك نبا  
Boe teصّصّقلا تلعج دقو .  ÉGنج ةيمالسإلا  OUءاهليمجتو ءاهنييزتو ءروُصصُقلا ءانب ىلع نوموقي  

 . هينبي نأ هيلإ بلط يذلا pail تيبلا ءانب ىلإ ةراشإلا نود
 .16 /27لمتلا (9)
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OLةملكلا ءالعإ لجأ نم كلذ لعفي ناك  tdiيف اهلاخدإل الإ ةأرما جّوزتي الف  

 [ وأ ]هللا ليبس يف دهاجي اسراف لمحت نأ لجأ نم الإ ةأرماب اليل فوطي الو «نينمؤملا ةريضح

 جاوزلاب نإ LA ةعضاخ DL عم ةأرملا اذإف PA ليبس يف فيّسلاب برضي ًامالغ دلت

 جاتحي Le هللا رمأ ىلع مئاقلا دوزتف «ةئمؤم ىلإ ةرفاك نم لوحنتف «حابملا عامجلاب ds ؛لالحلا
 مهب ةلباق ىلإ قلا ىلع مهلضف ليئارسإ ينبل ةركان ةّيبتجأ نم بلقنتو «نينمؤُم دوج نم هيلإ
 . نوعرف تنب تناك <Ds i ءاهلعب ناطلّسل اهلهأو عضختف Gt ءامتنا مهيلإ ةيمتنم

 نم ةّصاخ ةيانعب سيقلبو DLH ىظحت DU نهج وزت يتأللا تاريثكلا LE نيب نم
 ةياورل عساش ءاضفب ةّيمالسإلا ةييرعلا صّصَقلا يف dass ءصاّصُقللاو نيخرؤملا ندل

Leg É 5امهيتقالعو نيتبيجعلا  DUامهرابخأ يورت امهيلإ صّصَقلا تربنا دقو . ميظعلا  
coutةايح يف نيتلعافلا  امهدحو  امهنم لعجتو  OLاهيف تماق يتلا  JÉةدحاو  

 ةأرملا نيب ةمئاد ةقالعل سستو ČS يذلا طمتلاب ثدحُتو «ءاستلا نم اطمن ES امهنم

Jos 

 :ةرودهملا ةرطيسلا ةصرُف وأ ةدارجلا 2

chu . ایبک ارح WE ناكو once نیمو OL ءان Tia LAS 

 ةروصب صّصَقلا يف اهتروص  Eيف هلمحي «ًاعيفر ًازيزع هدنع متاخلا ناك دقو .ًاقيثو ًاطابترا

 ًامكاح هب موقيف «هدج تاعاس  YAEةدارجلا هب زوفتف «هتاعاس نم كلذ ريغ يف هنع هعضيو

Ou... [ ةدارجلا ىطعأ هئاسن نم ًائيش يتأي وأ ءالخلا لخدي نأ دارأ اذإ“ : ةيوبحلا هتجوز 

 عزن ةجاح ىتأ وأ بنجأ اذإآو  cleةدارجلا تناك . "”اهريغ ساتلا نم ًادحأ هيلع نمأي ملو

 ىلع ةنمتؤُم  » ELLنإ . شرعلا ىلع ةنمتؤملاك تناكف  OUناو «هتاجاح يضقي نأ عيطتسي

 مايق ةمئاق ةدارجلاف «عايضلا نم هشرع ىلع فوخ الو «دارأو ءءاش ىتم ءاسنلا برق معني

 عايض الو « هيف طيرفت الف . هس ءيش ىلع يفولا سراحلا .ˆ

 .35ص ؛2ج cle «ةياهتلاو ةيادبلا «ريثك نبا(1)

 .37 436, ص «4ج ءريسفتلا ءريثك نبا (2)

 -126 yo «1ج ؛ريسفتلا ؛ريثك نبا (3)

(A)ريسفتلا «ريثك نبا . dg36ص . 
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 كاذ هلعفب ميقيف « ةمصاخلا هاي ai نم هيضقي AU يف متاخلا هنع عض DL ناك

 يناثلا ودبيو ME ءيش ىلع ىلوألا ودبتف Ne y Éa ce ًالباقت-

Laiنجت نأ رمألا اذه ىضنقا دقو .  a Caتاعاس َروُمضُح مالا  OUودبت  

 «هئاسل DL هصّصخُي ناك ام تاعاّسلا هذه نيب نمو . هيوشّتلاو سّنَدلاب ةقالع ىلع

 وأ ةيعاو تناك MS ae نييو هنيب تالاب تاعاّسلا هذه يف parait تلصف اذإف . نهيتأيف

 .ًاعورشم ًالالح ناك ْنِإو ءًاداسف سنجلاو ءًاهيوشت ءاسّنلا نايتإ ربتعت  ةيعاو ريغ

 نيب نم ةأرما اهف . صّصَقلا اهب GES ةريبك ةوظحب تزاف دقق ALI ةبحصب ةدارجلا تزاف ذو

 اهتوهشب كلذ ليبس يف تَّحْض نوكت دقو «هنوصتو «هاعرت e paii رمألا ىلع موقت ءاسنلا

 ةدارجلا SOUL تلعج ْذِإ-صّصّقلاف . هيلع تليج يذلا لجّرلا يف اهمهنبو اهيف تقلُخ يتلا

 . ىرخأأ ةئيط نم تتابف «ةجرد نهنع اهتعفرو «ءاستلا ءالؤه نم اهتتتسا  هءاسن AG ههتاخ

eg edsءةّصقلا  dsتداعأف «فيرحتلا اهباصأ ةّيركفلا ةموظنملاّنأب سس حُتو «ةياكحلا  

 تنضتحاف ؛ ةّيلع ةجرد ىلإ عفترت نأ تعاطتسا ةدارجلا نأ Syb a اهبف a ًارابتعا ةأرملل

 نبني ال ةأرملا هذه هلمحت مسالا اذهنكلو .سُدُقلا حورلا مّيرَم توتحا املثم سدقملا OU متاخ
 EHL رشقلا هماوق ؛عساش يونعم لقح يف :LE ةرذجتم ةدارجلاف . رين لبقتسُمب يحوي الو «ريخب

 ملاع يف ًاحالطصا ةرّذجَُم ةدارجلاو . ”سبايلاو رضخألا ىلع نايتإلاو يرعتلاو تبنلا مادعناو

 ضرأ ىلع تعقو اذإو شرخ ناك تلح اذإ ««ءيش ىلع نقوم ال يتلا تارشخلاو بارلا

 ىّنأف . ”مهكسانم نع ساّنلا سبحو ءانغلاو وهلا ملاع يف آيفاقث ةرذجم ةدارجلاو .اهتكهنأ

 !؟سُنّدو هيوشت نم صّصَقلا يف اهدصرتي امم وجنت نأ مسالا اذه تلمح ةأرمال

 دق قلَح درج بوث ؛هرعش هنع عزن لجل ا درجو ؛هرشق هدرجو ءيشلا درج" : درج ةدام «بّرعلا ناسل «روظنم نبا (1)
 ةدورجم gH ضرألا تدرَجو ؛ ةيرعتلا ديرجلا ؛ رعت درجناو هيون نم درجت ؛ هل رعش ال درجأ لجرو ؛هربئز طقس
 ؛كلذب ًادارج يمس |L ليقو ءًاثيش هنم Ge ملف «تابثلا نم اهيلع ام كنتحا ضرألا دارجلا درجو t es دارا لكأ

 . "كلذك ةدرَجو ءادرج ضرأو درجأ ءاضفو هيف تاب الدرج درج أو درج ناكمو

 نوقستسي تيبلا ىلإ نامعُتلا مهثعب الاجر تّ G رك ةأرما مسا ةدارجو ' : درج Be «بّرَلا ناسل < ؛روظنم نبا )2(

 : هلوقي لبقم نبا ىنع al « .كلذ نع مهتهلأف

 لايلوهلو مايا رورغب اهيرش ةدارج ترحس امك ًارحس
JOLI ot sناتنيق ةيلهاجلا يف ةّكمب ناكو [ . .  JUءانغلاو توّصلا نسحب ناتروهشم ناتدارجلا امه ” . 
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 اذإف .رومألا ىّرعتت تح اليلق ةّصقلا يف لّخوتن ْنِإ ام .اذه نم OU ةدارج جنت ملو
 رهوج نم اهمسا هلمحي ام لباقي ضرع هدو ةظفاحو OGL متاخ ةسارح ىلع ةمئاقلا ةدارجلا

setطرت ةدارجلا اذإف .رهوجلا كلذ قفاويل ضرعلا كلذ ريغتي نأ رمألا ىضتقاف ؛هذاضيو  

 يف ًارّكتتم اهءاج دقل . Al OL متاخ هيطعُتف ءيعو ريغ نع dy «ناطيشلا عم ةقالع

 ةأرملا هذهف .هتكدصو  ءدبلا يف ًاميدق ءاوح اهّمُأ عدخ املثم هتقدصو ءاهعدخق OU رهظم
 ةّيده ؛همتاخ ىلع اهنمتثاو «نهنم رثكأ اهّبحأو ؛ٌنهيلع اهمّدقو «هئاسن ىلع OU اهرثآ يتلا

 روب علطضتل الهأ تسيل اهنأ ت تو ؛ناطيشلا اهل ىّدبت ةعاس اهتقيقح ىلع ترهظ «هيلإ هللا

 LL هنم دمتسي ep نيب LS موقي ناك يذلا متاخلا اذه يف de « ةيندَمو ةينيد «ةطلسلا

 يف ةأرملا تناك لهو Cage ةدارجلا نكت مل .ناجلاو سنإلا هرمأل هب عضخُيو «هناطلس

pareةقث لحم صصَقلا يف ةأرملا تناك لهو . ةقث لحم ةدارج ا نكت مل !؟ًيقن ارهوج  s 

 املثم ناطيّشلا اهعجاضي اهب اذإف «ًاعينش ًالمح paal اهيلع تلمح عانقلا اهنع طقسّذِإَو

 ,"' ضيح هو OC ٌنهسفنأ نم RE « سند نهلثم اهب اذإو OL نم اهريغ عجاضُي
 . سنج ا داسف ىهتنم ىلع ضييحلاو ةأرملاو ناطيتشلا نيب عمجلا اذه لالخ نم. ad ربعتف

 يذلا يرّبّطلا ةلماعُم اهلماعُي ملف «هريغ نم ةّدش لقأ ةدارجلا عم ريثك نبا ناك دقو

 «ةموصخ يف اهيخأل يضقي نأ اهدعو OGL Oy ؛ًادمع ناطيشلل ALI يطعُت اهّنأكو اهلعج

 «ًامنص دبعت هيب يفو ناَمْيَلُس تحت يهو  اهلعج يذلا EN ةلماعُم الو à ”لعفي ملو

Dلعجت يتلا رابخألا نم ادع ريثك نبا دروب (  DENيف روصت دقو  ee Lingeهءاسن » > oasضيح » 

 Le ينجلا كلذ نأ فلّسلا É نم دحاو ريغو دهاجم نع روهشملا ON ؛ تاّيليئارسإلا نم رابخألا هذه دع هّنكلو
 .37ص 4 4 ريسفتلا ءريثك نبا « "مالا هيلع هيل اعركتو ًافيرشت هنم- لجو -ge هللا نهمصع لب OUR ءاسن ىلع
 عقر يذلا مالا .A هلالخ نم- نيت «ةمصقلا يف ماه يف رص نايس ءاسن ناطينشلا نايت رم آنا ىلإ ةراشإلا ردجتو

 رصانعلا لك يهامّتلا لمشي ْنأ نم Y ناك كلذ قيدصت متي os . هرود gaai يذلا o pH ناطيتشلاو DU نيب

 ءاضرت ال اموهو ؛ سالا نيب ءرمأ حضتفال ناطيشثلا كلذ رمأ ىلإ ناس ءاسن تنطفت ولو . He يف hus يتلا

Laiنيب لئامتلا اذه نأ ظحالتو . اهروطت فقوُي نأ هنأش نم كلذ نإل ؛  OGEيقيقحلا  OGEدنع بيغي ناطيّشلا  

 GLL GE مالا ÊS خص = دراما حبصأف «راودالا لدابت دمتعت ىرخأ يف ةروُصب هضوع + يئاسكلا
 OL deb OCR EB دقو ءدراملاب ءاسّنلا تلبق كلذل ءرخص دراملا ةروص يف متاخحلا هنم عاض امل حبصأ دقف

 .356ص «ءايينألا صّصقو قلل ا هدب « يئاسكلا : يف كلذ ليصافت رظنا ءدراملا ةروص يف نهءاج دقو

 581 ص »104 OTAN ليوأت يف ناييلا عماج ء يربطلا (2)
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 .""!اهعم هل ندجسيو هل دجستف ءاهدئالو يف هيل sa OU اهنع باغ GE تناكف
 يتلا ىرخألا ةأرملا كلت «ةرهّزلاو ةدارجلا نيب دحاو عضوم يف َعَمَج ريثك نبا إف ؛ كلذ عمو
 نيب مسري وأ « ةنراقُم AM نيب ريثك نبا ميقي نأ نودو . ©داسفلاو M ةروص تناك

tagsءًاطبار ًاطيخ  ÉPةرهّزلاف .امهنيب هبّشلا نم ريثك ىلع فوُقولا ئراقلا ىلع رسعي ال  
 ناذللا تورامو توراه اهب يلثبا "بكاوكلا رئاس يف ةرهّزلا es ءاستلا يف اهنسُح ةأرما'
 نوعيطتسي ضرألا ناك ّنأ ىلع ًادهاش اموقيل ؛ ضرألا ىلإ هللا امهلسرُيل ةكئالملا امهتراتخا
 تاوهش امهل لعجو ٠ ضرألا ىلإ اطبهأف" « ةنتفلا اوضفريو : تاوهشلا اوُدري نأ  اوؤاش اذإ -
 لاملا لكأو «مارحلا سلا لتق نع ايهنو «ًاثيش هب اكرشُي الو «هادبعي نأ هللا امهرمأو «مدآ ينب
 امهم Le ia نييوق ناكلملا لزن دقو .رمخلا برشو «ةقرسلاو ءانزلا نعو «مارحلا
 «ءامّسلا يف ديعصتلا ادارأ GB eue امالكو هللا مسا ناركذي «ناطلُس ْنم ءامّسلا يف امهتماقإ

 نيب نامكحي Lu ءسات احاجن ضرألاب امهدهع وأ .امهتايح تناك دقو .اهيف نادّعصيف
 نمّزلا نم ةرتف الإ يهامو . ًادحأ هب ناكرشُي ال هللا نادبعيو ؛ةالصلا ناميقيو ”قحلاب ساتلا
 امهيلع تكلمو ءامهنم HP راط ىح اهايأر نإ امف « ةليمج ءانسح «ةرهّزلا امهل تّدبت ىح
 ىلع انوكي نأ الإ تبأف ءاهسفن ىلع اهادارأو' ءاهيف ابغرف «نْيترهاطلا امهّيَسفن ةوهّشلا
 . ”هدبعأ اذه : تلاقف «ًامنص امهل تجرخأف ءاهنيد نع اهالأسف ءاهنيد ىلعو ءاهرمأ

 ةأرملا ترضح اذإو . امهنيدو of cg des توراهل SAS اهنيدو ةأرملا ةرهّزلا تماق دقل
 اضفر امهنم تدجو LÉ .اهّرش نم GES تورامو توراهل ىّنأف . ةّصقلا يف لوقعملا باغ
 امهيلإ تداع ًاليلق اهايسانت ,LÉ . تْبَكلاو نامرحلا اشاعف . ًانمز امهنع تباغو  تعنتما اههلإل
 ىدحإ LLAT : لوقت امهتءاج ًاريبك ًاغلبم رمألا امهب غلب الو . ةوهشو ةبغر العتشاف «ىقنأو لمجأ

 .287ص «سلاجلا سئارع «يبلعُتلا (1)

 توراه عم اهرمأ نم ناك امو A Las صوّصُخ يف ريثك نبا دروأ . 136131 ص ص 1ج ءريسفتلا «ريثك نبا (2)
 DES ءرمُع نب هللا دبع نع اهّلُك ةلوقنم يهو «ثيداحألا ىلإ دمع دقو «رابخأ ةّتسو ثيداحأ ةسمخ تورامو

cs؛رابحألا بعك نع ةّيورم ًاراثآ اهربتعاو  byتبثأو حصا اذه [ af 5 رابحألا بعك لقن ىلإ عجرو ؛ثيدحلا رادف ٠٠eهللاو «ليئارسإ ينب  oletام برقا" هربتعاو ريثك نبا هراتخا يذلا ربخلا انحرش يف دمتعنو .( 132 ص)  
 وهو[ . . ] دانسإلا حيحص :لاق مث «[ . . ]ةقث ناكو [ . . ]اوم هكردتسُم يف مكاحلا هاور دقو [ . . ] كلذ يف درو
 ةأرما يه تورامو توراه هللا اهب ىلتبا يتلا ةرهزلا نأ ربخلا اذه يف ءاج دقو .(134ص) ؛ "ةرهّزلا نأش يف يور ام برقأ
 .ةأرما ةروص يف امهيلع تلزنأ «بكوكلا يه اهّنأ ىلإ ىرخألا رابخألا تبهذ نيح يف « سراق دالب وأ لباب نم ءانسح
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 ايار . "رمخلا هذه ابرشت Ds «ستلا هذه التقت نأ مإو à et اذه اديعت نأ اّمإ : ثالقلا لالخلا

 نودب سمّتلا JS يف ايأرو «ًايعار امهسنجلو امهل ناك برب ًاكارشإو ءًريبك امثإ مّصلا ةدابع يف
 ىّنح ءامهتقسف .ًاررض فخأو نوهأ ةرمخلا برش امهل ادبف ER ال ًامارجإو «ًاريبك ًاملظ وح

 ءامهنع ناسنإلا ريخي نأ ايشخف «ةأرملا اعقاوف ءامهيف (ةرمخلا=) out ىح امهتقسو ءاطسبنا

 ملف ؛ءامّسلا ىلإ ادعصي نأ ادارأ «ةئيطخلا نم هيف اعقو ام LU ءركسلا امهنع بهذ ملف «هالتقف

 امهل حتمتف ءاهناركذي LE يتلا ةملكلا امهنم تعاض دقل . "كلذ نييو امهنيب ليحو ءاعيطتسي

 .نيدلا عاض هعمو « هللا نيبو امهنيب قاثيملا عاض ةملكلا تعاض djy . ءامّسسلا باوبأ

 يهاه .داسق اهتليحو «ةليح اهّلُك . اهروص لمجأ يف cÂ ةأرملا ةرهّزلا يه كلت

 ًادسج بلقنتو «ىوقتلاو ناميإلا اهنع علختف « ءرينلا اهرهوج نم اهتقتلا ةعاس دّرجتت 3 ةكئالملا

 ملأ ؟كلذ عيطتسي نأ ناسنإلل À « اهل يّدصَتلا نع تزجع دق ةكئالملا تناك اذإف . ةوهشو

 «ناطيشلا همتاخ تحنمف ؛همتاخ ىلع اهماقأ ْذِإ ؛ ةّيلع ةلزنم اهعفرو HOGE برقي

 ةروُص ريغ ءازع نم دجي ال زجعلاب هروُكش يف ناسنإلا نإ !؟ناسنإلا عاضو ea عاضف

 نم نولهني اوناك نيذلا نامحّرلا ةكئالم أطخأ اذإف ءاهديعُيو ءاهكولي '”تورامو توراه
 !؟اولشف ثيح ؛ حجني OT ناسنإلل نكمُي فيكف ءآرشابم ًالهن هملعو شرعلا

 امهنم ذخأت نأ laas امهركس يف امهو  تعاطتسا دقف نيكلكاب ةرهّزلا تحاطأ ْذِإَو

 ًاليدب اهتماقأ yasai اهنم اهتم ةعاسو . ءامسلا ىلإ اجارعم امهل موقت 7 تناك يتلا ةملكلا

 كا اهّنأكو ءامّسلا يف دّمصت اهب اذإف «نيضرألا َناَكَس ىلع اهتعفرو « نيعولخملا ةكئالملل
 هتقامح تناب يذلا لجرلا كلذ ضرألا يف ةكرات عفترت يه اه . سّدُقلا ةرضح ىلإ دوعي

 . دودحملا مهملع رمأ حضتفا نيذلا ةكئالملا كئلوأو

La ) 0ةفاقألا لالغتسا نع حبصف لاثم تورامو توراه  ÉD EONاهنم ملسأو ءاهب تكتحا بوش صصص  

 اهب فحامو «ةاروتلا yaah E سنإلا ىثنأب انرتقاو ءءامسلا نم الزن ناذّللا تورامو توراهف . سالا نم ريثك

 WER امهّنأ امك :(3-4 /6 ؛نيوكتلا رفس à a ميدقلا دهعلا) « ءرشبلا تانبب ميهولأ ءانبأ نارتقا لوح ةّيبعش بادآ نم

 :رظنا « نييسرافلا Lg نم اقالطنا Et يف j امهامسا تح دقو « نيگا نيڌهل يسرافلا لصألاب
E. L 2,t. 3, article: Harût wa Marût, (G. Vajda); ie Chabbi, Le Seigneur des tribus, l'Islam 
de Mahomet, pp. 187, 547; D. Sidersky, Les origines des légendes musulmanes, pp. 21 - 25. 

 RFA Í تافاقث يف امههباش امو تورامو توراه رابل نوُج اهب صخ يتلا ةفيرطلا ةسارتلا رظناو
Jean Lambert, Le Dieu distribué, pp. 103 - 131. 
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 «تعفتراف 140 نم ya ie Re . ءامّسلا ىلإ ءانسحلاٌةأرملا ٌةرهّرلا تدعصو

 تاذ تناك ةأرملا نإ LÉ دلا اذه دنع اهنع تتكس ولو . لصت نأ بجي ناك ثيح ىلإ تلصوو

 تداع gal ن كلو . سلا بانجلا ةرضح يف معنتل تعفو «ةيهلإلا ةياعّرلا اهتلمش «ةوظح
 ءاهناكم تعب" ed M دومصلا متي اهب يتلا حاتفملا ةملكلا ءامّسلا تلصو ةعاس اهتسنأف ءاهيلإ

 يف اهتحت لجرلا وه اهو ءهنع GAIL لجّرلا نع ًاديعب eME يه اهف . ابكوك هللا اهلعجو
 Jaap لوقلا اذه نإ .”تورامو توراه تنتف يتلا هذه :لاقو ءاهنعل اهآر "GÉ ضرألا

Gءاهلّرقيف ءاهغوُنُي نع هزجَعب ثدحي ةرهّزلا هيلع تعلط  Dsاهيف ءاهتزاح ةلزنمب ءًايعاوال  
 ردقي ال ةئيضُم ةتباث كلام يه اه .بيصن ركذلا ىلع قوما نم اهيف ؛نكلو «ريثكلا داسفلا نم
 SOU guest لجّرلا زوفيو «نامّزلا ةرئاد رودتو «لاحلا ريغتت ىتمف هللا الإ اهرمأ ىلع

 :ملحلا قيقحت ىلإ قيرطلاو سيقلب -3
 :ربذع دّهدُهلا 1

 قر اهيف ماقف « ”ربنع همسا دهذه ريغ ةليمجلا سيقلب Le يف ثادحألا كرحي ءيش ال

 تأ ىَّتح «سيقلب هوطَخ 5 ىلع تداهتف «ركست يتلا ةحئارلا رشنيو «هريده ىَود لحفلاك

eOتاوصأو ارسم «دهدهلا فز تناك يتلا هلاوقأ ىلإ دعب نمنوسرانلا ماقو  

eملام ملعلا نم يتوأ فيك نولءاستي هدنع اوفقوف  OL aهب قاف ام لقعلا نمو  

 .134-135ص ص «1ج «ريسفتلا ريثك نبا :يف ءانّصن يف اهلوح ةدراولا تاداهشتسالاو ةّصقلا رظنا ( 1)
 تّمس ْذإو .348 ص ؛3ج ءريسفّتلا «ريثك نبا eye  مالّسلا هيلع DU JA مسا :لاق نسما نع [ . . ] (2)
 هريغ نع هتزيم اهّنإف  (ربنع ةّدام ءبّرعلا ناسل «روظنم نبا) ”بيّطلا نم ربنعلا“ ناكو اربع DU دهده صّمصَقلا
 نم ندبلاو eq نادم رئاط AN "نأ اهدنع عاش دقو «ةهيركلا ةحئارلا ريغ بّرَحلا هيف ىرت ال يذلا ءهسنج نم
 .537 ص «3ج p» «ناويحلا ءظحاجلا «"هتاذو هرهوج

AA (3)ريثك دهاده لحفو «مامحلا نم ريدهلا ريثكلا دهادهلاو  AGN؛اهعرقي الو ؛لبإلا يف ردهي  SUR y 
 .دده ةّدام ءبّرعلا ناسل ءروظنم نبا e FAG هريدَه يف AG لحفلاو «هريده يود تعمتسا اذإ مامحلا
 :رمحأ نبا تيبو ةدّيس نبا لاق” (4)

 دهدهلا فزمك لجز هداؤفو همزدو ادجانم تمحتقا مش

 نبا ؛ نجلا تاوصأ هريسفت يف ليق دهدهلاو «(رئاطلا-) مّدقت ام LA «دحذهلا فزعكو A فزعك ىورُي
 .دده ةدام «بّرَعلا ناسل ءروظنم
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e POLYنم ةيآ ناك فيكو « ”بدألا صّصَق يف ناويحلا ناسل لاحك ًازمر ماق فيكو  

 . "نايإلا ضْرَملو ؛ةدحالملا ىلع SU نهبرضي تازجعملا هللا تايآ

 اهّدش املثم راظنألا هيلإ اشي نأ هريبدتو هتليحو هتمكح لضفب A عاطتسا دقو

 هبلإ دش الو . ”ةريهش ةصق تاذ ةعزنق هسأر ىلع لمحي وهو بيجعلا هرظنم لبق نم  هيلإ

 دق اهيف ىرخأ ءايشأ نع Lie «ةداعلل ًاقراخ ًابيجع ًارمأ اهيف ماق دقو ءةّصقلا يف راظنألا

 .ًانمز É اهبجحت نأ رهام of ةعدخب  ةّصقلا تدارأ سالا ملاع ىلإ برقأ نوكت

 .ريثأتلا ىلع ةردّقلاو بعللاو ELU مسّنت ةّيصخش ناكو «هنيع GNU ربع ناك

 ال يتلا ةيرورضلا ةيصخّشلا رهظمب رهظي نأ GL ىدل هبعلي يذلا هرود لضفب- عاطتسا دقو

 ْنأ ةّصقلل نكمي لدي ًاسدنهم' ناك . هبايغ يف ًارمأ يتأي نأ ناًميلسل نكمي الو ءاهنودب روطتت نأ ةّم

OUامك ضرألا موت يف ءاملا هل رظنف « هبلط ةالف ضرأب ناك اذإ «ءاملا ىلع مالّسلا هيلع  
 BP «ضرألا هجو نم هدب ةحاسم مك فرعيو « ضرألا هجو ىلع رهاظلا ءيشلا ناسنإلا ىري

adsرمأ هيلع  OUمالّسلا هيلع  UHناكملا كلذ اورفحق  LEنم ءاملا طبنتسُي  PJ 

 ”ةّصقلا هذه يف تنعط [ذ] ] ةدحالملا' ىلع- انه .son 164ص «24ج Ae «ريبكلا ريسفتلا «يزاّرلا (1)

 لوا يف مئاق لامتحالا كلذ نأ“ ىلع ًمئاق هدر ناك دقو . العلا مالكك مالك AL وأ AGU نوكي نأ تضفرو
 ك sgan هذه ليزي راتخملا رداقلا ىلإ ملاعلا راقتفاب oeM [ . . ] عامجإلاب كلذ عفدُي Lis «لقعلا
 نم ةيصخش da ربتعادقو .267. 266ص ص ON يف يصّصَقلا نفلا « هللا فلخ دمحأ دّمَحُم )2(
 اهراودأ 46598 الإ تّدجو ام اهّنأو « تاّيصخشلل En قلخلا نم ساسأ ىلع ILAN سردو « ةصقلا يف تاّيصخشلا

 «راظنألا لش ىلع ةردّقلاو زمرلا باب نم تاناويحلا ىلإ راودألا هذه دانسإ نأ ىلإ بهذ دقو .( 266 (yo ؛"ةّصقلا يف
 .(277ص) «ةنمدو ةليلك صنم لثم ةّيبدألا صّصّقلاو UN paca هذه نيب ةقالع طبر دقو

ae ىلع عضوملا اذه يف فلولا لمح دقو . 171. 167ص ص AN يف ةّصقلا ةيجوُوُكيس «ةرقن EC) 
 شماهلا رظنا) يأر نأ ربتعاو هللا فلخ  Ra gl Pa gas CGIربتعاو

 دبعلاو ىَسْوُم ةصق لثم اهنم ربكأ ةقيقح ةقيقح مل ةنصقلا نإ يأ : يميلعتلا صَصقلا عون نم" ةّصقلا  eaأو ء(171 ص)
  à arمهلا  " Ds «(170 0) L Unوأ قراوخملا نم ّصقلا هذه ثادحأ  “nt.(169ص)

 - ىلاعت- هللا نم باوث هسأر ىلع ge NE نومعزي اوناك بارعألاو AN A يف لوقلا ماو " )4(

 «ناويحلا « ظحاجلا ؛ 'ةدهولا كلت نع ضوع ةعزنقلا هذهف «هسأر ىلع اهربق لعج تنام امل هم أل هرب نم ناك ام ىلع

Te537ص «3ج . 
 ليوأت يف نايبلا عماج eg NA dde nus سفن 85 دقو . 347ص «3ج «ريسفتلا «ريثك نبا (5)

49e OT A؛245ص «19ج ءريوتتلاو ريرحتلا ءروشاع نبا رهاطلا ىلإ »506. 505 ص ص  taام هدنع أرقث  
 اذهو enable عضوم ىلع فرفر اذإف «ضرألا نطاب يف هب سحيو «دعب نم CAE > =) یری" : يلي
 لدي ناك يذلا وم QE Due y :537ص «3ج ؛1م «ناويحلا Bd رّكذو OLA يف هذاخّنا ببس
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 ناك ضرأ يفف .ربنع ةنيهر نجو سنإ نم للم لاو OGL ةايح تناك دوُجُؤولا de ءاملا ناك اذإف
 نم هل بال ناكف cela ْنم هل ديال ناك ةلجآلاو ةلجاعلا هتاجاح ءاضقل ًابرض اهيف برضي ناسنإلا

 ss «ةالفب موي  مالّسسلا هيلع ML لزن' :تور امل العف كلذ ةّصقلا تبّرج دقو ءربنع
 . "4 تيباقلا نم ناك a یَا ل JC Op "ہری ملف ءدّمْدُهلا ىريل ريطلا

 ناك HU ربنع بايغ حال ءاناويحو ًاريطو انجو اسنإ OGE اورشح نيذلا دن ا نيب نم
 . هنم da ال « هلاحرتو de يف هيدي نيب همايق ناو dés ًاطابترا هب تطبترا هتايح Di ملعي

 ةيوناقلا ةَّيصخّشلا فرصت اهيف فّرصتف ءًاريبك Les كلذب ًايعاو ةّصقلا يف ربنع ناك دقو
 ام لاعفألا نم تتأف ؛ثادحألا ةروريس يف يرورضلا اهرودب تعو «ةدلاخلا تاّيديجارّتلا يف

 . لطبلا كلذ يف اب ءاهرْكذ تسمطو ؛تاّيصخّشلا نم اهريغ ىلع تغطف ءزوُربلل اهأيه

 عقلا همالكب ل يطع قوط دقل .ريبسكشل Othello ليطع ايديجارت يف Tago وغايإ رَّكذتنلف

 هيلع قّيض ًاربخ هداز LR ناكف «دیزملا بلطي ليطع هءارو ىرجف ءًازمر الإ هلوقي ال يذلا

 . "اش ثيح ههجوُي ؛ًالامش هريديو «ًانيمب هريدي « هناطلس نهر تاب ىَّتح «قانخلا

vie 
 هدقتفيس ناَمْيَلَس نأ فرعي ناك . لكم ًارودو ءاهبعلي ةبعُل GE نع ربنع بايغ ناكو

 هبقاعُي ملف «كلذ يف حجن دقو .ءيش ىلإ هقوشي هّنأكو nr Rp ريطلا دّمفت ام اذإ

dt =ينيوزقلا ركذ دقو ."اهنم ءيش طابنتسا دارأ اذإ ؛نيضرألا روعق يف ءاملا عضاوم ىلع  مالّسلا هيلع » 

 هيلع OU ليلد ناك Ép «ag اولتقت ال“ : هيف ءاج ًائيدح à 381ص ,تادوجوملا بئارغو تاقولخملا بئاجع
 ."ضرالا راطقأ يف ًائيش هب كرشي الو « هللا دبعي نأ بحأو «هدحبو ءاملا برف ىلع  مالسلا

 .347ص 13e ءريسفتلا ءريثك نبا(1)

 .20 /27لمنلا (2)

 ىفطتف ء ء لطبلا ةايح يف ةيوناقلا ةّيصخّشلا هبعلت يذلا ماهلا رودلا زرت يتلا تاّيصخشلا مهأ نم [Tago sèh ربتعُي (3)

 مالكلاب بعالّتلاو REGLL زاتمت يتلا as EU ًالاثم وغايإ ناكو .ايديجارتلا يف روّمألا مامزب dés ءاهيلع

 .Shakespeare, Othello, Le maure de Venise :ةميلألا ايديجارتلا يف ةهكفلا EL ثيو جيرهتلاو

 . ةيقدنبلا يبرغم ليطع ءاربج ميهاربإ اربجل NI ةمجرتلا رظناو
 LOL وم ثكم يذلا نإ :مهضعب لاقف 422 /27لمتلا 24 رنيعن 25 كمف $ ىنعم يف Dpt فلتخا (4)
 1198 OLAN ليوأت يف نايبلا عماج « يربطلا d'A ءاج ىتح AU نع لاس نيح نم ليوط ريغ OU ثكمف"
 4139 ص :3ج «فاشكلا ؛يرشخمرلا ؛348 ص «3ج ؛ريسفتلا ؛ريشك نبا AR هّنِإ نورخآ لاقو .508ص
 روشاع نبا فاضأو «نمّزلا ىلع ةّلاد 4 nu رع $ نأ ًاعيمج kS . 163 ص :24ج :12م «ريبكلا ريسفّتلا «يزارلا
 ةّلقل ناراعتسيو «ناكلا فاصوأ نم امهتقيقح A دعبل Ds ء ام آنمز هتمزالمو ناكملا يق ءاقبلا" ىلع لدي ثكملا نأ
 .249 248 ص ص 19ج i py ريرحتلا ءروشاع نبا رهاطلا ؛"بيرقلا ناكملاب ريصقلا نمّزلا هيبشتب ةّصخلا
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Suit ضرألا ىلع ىقلم هكرتالو «هحبذ الو ءهسّمش الو «هشیر فتن امف» co 

  psناك يذلا فعلا فقوُي نأ كلذ هلعفب  عاطتسا دقل . OUهيلع هطيلستل ٌدعتسي
  olyيذلا إبلا ةّيمهأ ردي نكي ملول لعفلا اذه لعفي نأ ربنعل ناك امو . ةّصقلا ةهجو لوحي

 gel ربنع دّدهتي ناك يذلا فنٌعلا فقوُتل تماق يتلا ةأرملا ابن OC ىلإ هلمحي ءاج

 تاّينجألا ءارو يرجي ناك هّنأو PÉ CE ءاسّنلا بحي ناك GE نأ انملع اذإف

 ربنع ءاكذ ىلع انفقو «رخآلا نم وأ «بعشلا كلذ نم كلت وأ هذه جّوزتي ىح أدهي ال ايرج

 ربخلا لمحي هيلإ ءاجف e OGL هدّيس ةايح يف ةأرملا AS ام فرعي نيعمجأ الملاك ناك . هئاهدو

 دق ةكلم اهلعج لب «ةأرملا نع طقف  ئبنُي مل :زازفتساو ةراثإ همالك يف ناك دقو .نيقيلا

 .”ميظع شرع تاذو «ءيش B نم تيتوأ

 !ءاهدلل اي

 LE لَ ني تيتوُأو ph ؛اهنيب یوسف « مات ةازاوُم DURS ةبزاوُم اهلعج دقل
 نيب وس م ec Fe East RAR عضوملا سفن يف لاق يذلا D نيبو

 نيب ىوسف «كلذ نم دعبأ ىلإ بهذ هّلعلو ءًاميظع ناك يذلا DL شرعو ميظعلا اهشرع

 .*”ميظعلاب فصولا يف هللا شرعو سيقلب شرع"

 لئاه ميظع « هيلع سلجت ريرس هب اذإف هفصت ميظعلا شرعلا اذه ىلإ صَل تربنا دقو
 هلوط «دجربزلاو توقايلاب ةلومرم هتاحفصو [ . . ] يلآللاو رهاوجلا عاونأو La فرخزُم

 ls دجربّرلاو توقايلاب صمم بهذ نم [ . . ]اعارذ نوعبرأ هضرعو ءًاعارذ نونامث
a)لوقو“  ( à lai Cie ANفلّسلا نم دحاو ريغ لاق اذكو ءهسيمشتو هشير فتن ينعي ؛21/27لمثلا  

 .348ص 437 » ءريسفّتلا «ريثك نبا EN NAS ىقلُم هكرتو ءهشير فتن هن
 -310.307 ص ص هالعأ انلمع رظنا (2)

 .3-1/11 JON كولا رفس «ميدقلا دهعلا (3)

 .23 /27لمتلا (4)

 .23/27لمنلا (5)

 .16 /27لمّتلا (6)

 مهّنأ ىلإ ًارظن ؛نكلو cal هذه نأشب نورما لءاست دقو . 163ص «24ج ء12م ءريبكلا ريسفتلا «يزارلا (7)
 ER فرامملا ناويحلا رئاسو رولا نم هريغو [ هللا | gl امهم مهدنع ناك يذلا دمها لوق يف اونعطي مل
 تيتوأ امو EE كلملا رمأ نم هودعو ناّميلَس ينوأ ام نيب اوقرف مهّنإف à »140ص :3ج ÉA ءيرشخمزلا

 . 348ص ؛3ج «ريسفتلا «ريثك نبا o AAi كلملا هبلإ جاتحي اع ءايناللا عاتم" نم وادعو ٠ «سيقلب
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 ريرّسلا اذه ناكو :خيراتلا ءاملع لاق « ةمدخلا يلت ةأرما ةئامّتس اهلو ءاسّنلا اهمدخي امّنإ ناكو

 اهلثمو «هقرشم نم ةقاط نوُتسو ةئامثالث هيف ناكو «مكحُم ءانبلا عيفر ءدّيشم ميظع رصق يف
 ءاهتلباقم نم برغتو ءةقاط نم موي JS سمّشلا لخدت نأ ىلع هؤانب عضو دقو « هبرغم نم

 ناك" :اهرمأ نم ناك ام رظناف dla دنع رمألا فقي ملو .“"ءاسمو ًاحابص اهل نودجسيف

 ناكو [ . . ] لجر فالآ ةرشع ىلع مهنم لجر لك ءالجر رشع يتثاو ةئامثالث اهتروشم ولوأ

 وهو ءاذه ىلع ربصي OGE ىّنأف . "اسوق يمرر زك كب مر دو ةئام اهعم

 ريطو ناجو سنإ نم نوكلا يف ام هل عضخ ؛' ريغ دحأل يغبني ال كلم ىلع À ن ظي ناك يذلا

 . هبل هيلع تذخأ ءاهل اورشُح دنجب اهطيحتو «فصولا اذه paai اهفصت ةأرملا هذه .ناويحو

 Patton ءرهش اهودغ حيرلا بكري يذلا وهو هيرظان نع بيغت dl تعاطتسا فيكف
5 £ 

alasنيبو اهنيب طبار ال « ىرخأ ةئيط نم ةأرملا هذه هل لعجتف ءًاقيوشت ةصقلا هديزتو ؟ءاش ثيح  

eiاهمأ تناكو « كونا رابك نم كلم ةنبا سيقلب تناك  Eجلا ةريخ نم  . 

iفيك ةّصقلا رظنا  Va CEهتمدخ يف تعض 23  aaعراقي هتماقأ م  

 يف نأ هل تدّييو ؛هملع يف ةْلتباف ue LÉ Esp A :هل لوقيو «هدّيس
 ءطولا فّقخُي نأ ىلإ هوعدتو رساجتت Sy «هب طحُي مل Le lle طاحأ ْنَم هير قلَخ ىندأ

 كلذ ىلع تلعجو ؛هكلم فداصُي اكلم  ًاديعب كلانه هل تلعج مث . ””دحأ ىلع las ال نأو

 .349348ص «3ج «ريسفتلا «ريثك نبا(1)

 . ليق ةّدام بّرَعلا ناسل «روظنم نبا «ريمح كوم نم كلملاليَقلاو . 348ص ء3ج «ريسفتلا «ريثك نبا (2)
 .35 /38ص )3(

.12/34L (4) 

 هريغ رگد دقو . . 348ص 3ج » ريسفتلا ءريثك نبا EE «نارلا نب كلام نب ليحارش تنب at يهو )5(
 ؛145ص 3ج ÉSI «يرشخمرلا ؛529ص 19 OA ليوأت يف نايبلا عماج « يربطلا : Er اهمأ نأ نيرسمملا نم
 . 104ص eg «1م ءناويحلا ؛ظحاجلا لبق نم. كلذ ركذو . ؛172ص «24ج «12م ءريبكلا ريسفتلا «يزارلا
 22/27لمّتلا (6)
 نع ربع دقو «هملع يف DL ءالتبا ىلع ةلالد deu ظل giani دهدهلا لوق ريسفتلا لعج دقو (7)
 BEN لمف نم يتوأ ام ىلع مالكلا اذهب OL حفاكف « دهدهلا هللا مهل" : لاق ْذِإ ؛ ريبعت ريخ يرشخمزلا كلذ

 نم هفعضأو dE ىندأ يف ذأ ىلع اهيبنتو « هملع يف هل ءالتبا ةريثكلا تامولعملاب ةطاحإلاو ةّمجلا موُلُعلاو ةمكحلاو

 ةئتف وه يذلا باجعإلا كرت يف SUl نوكيو « هملع هيلإ رغاصتيو ءهسفن هيلإ رقاحتتل ؛ هب طحي مل ام املع طاحأ
eL DIةنتف اهب مظعأو ” àيلي ام روشاع نبا رهاطلا كلذ ىلإ فاضأ دقو . 139ص 13 «فاشكلا «يرشخملا : 

LÉ iiyضعب يف هقوفت وأ ءهكلُم ينادت اكولمو كلام هللا ت اقولخم يف ناب نامل هيبنت 4 هب  
 «وُه هغلب ام ىلإ رمألا ءاهتناب رتغي ًالثل مالّسلا هيلع LA ًالثم رضنملا ملع لعج امك « هل ًالثم هللا هلعج ؛كلملا لاوحأ
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 فداصُي يذلا كلا ىلع لمحي هتلعجو , كتفلاو شطبلا ىوق هيف تزفحف ءًاديتع ًايوق ادن كلما
 فيكف «"دارأ اب ىظحف cd كلذ ةروص نوكي ْنَأ هدارأو « هلا atb ناك هكلُم ES ؛ هكلم

 ىلإ ىعسو «شیج نم هل رشح امو ربنعو هسفن دّنجو :هترئاث تراث !؟زاف ام لثمب هريغ زوفي
 .ءاملا ةحفص ىلع ةسكعنم كلا دسألا ةروص CH ةبايغ يف ىأر كلا دسألاك «سيقلب

 «تألعت لب «ةّلعت هيدي نيب تعضوو .ناجلاو سنإلا نيب SG ةأرما E ةصقلا هل تنّيزو

 اهو sé لكم rialitai Ene Gp :لوقي ربنع هيلإ ماقف ءاهيلع لمحيل

usاَهَمْوَقَو  oinsنود نِي سمسا  HS NT i 4 ái 

 نول A EE ىلا اوج الأ : pig الل 45
eNiام مليو  Coitشرعنا بر وه لإ هل آل هلآ & نوبل  Pr 

EPانه لامعتسالا اذهو .ربنع مالك يف ةركن تدرو اذكه  paاذإ ةركتلاب ءادتبالاك  

 ةأرما نوكت نأ مهدنع بيجع رمأ ةياكح دارملا ّنأل [ . . ] اهسنج نم بجعتلا ةركتلاب ديرأ

 نم حكن يذلاوّهو مئاق DU bat مكحت ةأرما !باجُحلا بجعل اي ."*”مهيلع ةكلم
 تيبلا عفر يذلا ومو مئاق OGE ءبعش دجس اهلو سمّشلل تدجس ةأرما ! ؟افلأ ءاستلا

 وهو مئاق LL اهلعف لعف بعشو ةقالع ناطيشلاب تطبر ةأرما !؟قحلا هللا نيد ىلإ اعدو
 يذلا هلل نودجسي ال اهلثم بعشو هلل دجست ال ةأرما !؟هناطلسل نج او نيطايشلا عضخ يذلا

 Pad رمأ ىلع مئاق دهدهلاو ءبخلا جرخأ

 ممألاو كلامملا لاوحأ ةفرعم D :مالكلا يف علطملا اذه ةّيمهأل هرشارشب هيلإ ىقليس ام ىلع هلابفإل ءاعدتسا هيفو =
 لمعلا نم دايدزالا يعاود نم نوكتلو ؛اهئاقلت نم مهئجافُي اج دادعتسا ىلع اونوكيل حالصلا كوُلُم هب ىنعي ام مهأ نم
 يف هلئمةدهاشُمب للخلا نم ةكلمملا لاوحأ يقمع ضابقتالاو اهريغ لاوحأ نم عفاتلاب ءادتقالاب ةكلمملل عفاتلا

 . 249ص :19ج » ريونتلاو ريرحتلا ءروشاع نبا رهاطلا « "اهريغ

 -224.223 ص ص هالعأ انلمع رظنا(1)

 . 23-26 /27لمنلا (2)

 . 252ص Me «ريونتلاو ريرحتلا ءروشاع نيا رهاطلا )3(

ALEE )4(مالك نم بسانم اذهو [ .  ANناك هلا نم هريغو سابع نبا ه گد ام ةّيصاخلا نم هيف لعج يذلا  
 .349ص «3ج ءريسفتلا «ريثك نبا , ”اهلخادو ضرألا p يف يرجي ءاملا ىري
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 ربثع JÉ اذكهو «داسفلا ةأرملا ىلع ةغماذلا ججُح لا نم OGE ةّصقلا تنم اذكه
 نم كحضي ًالماك لوحلا يضقي ناك يذلا OU OGE Éag ءانعّتمف ءداجأو ؛هرود
 . ""ليمجلا صلخملا يفولا osada ؛ربنع ليح

 :ةوزغلل دادعتسالا 2

 «ةفدص yama OU عم ربنع لعف ودبي ال ىَّنحف :بيجع قطنم ةّصقلل ناك دقو

dayةّصقلا ثادحأ تن « هديسل ةراثإو «هنم ةعدب نميلا يف ةميظعلا ةأرملا ىلع  GAL 

 ناك ام ًائيش ٌنأكو «حتفو ةوزغ هيلإ ريّسلاو «هيلإ ريّسلا ىلع مزع دقو «نميلا ىلإ قيرطلا
dnsنأ كلذ . بجعلا رمألاب زوفلاب  OGEهرشحب جحلل زهجت سدا تيب ءانب هل مت نيح » 

 ةقان فالآةسمخب «هماقم لوط «موي JS بري ناكو «ءاش ام هب ماقأو «مرحلا ىفاوف

 ةّكم نم جرخف .نميلا ىلإ ريّسلا ىلع مزع مت .ةاش فلأ نيرشعو «ةرقب فالآ ةسمخو

 ءانسح ًاضرأ ىأرف ؛رهش ةريسم كلذو ؛لاوّرلا تقو ءاعنص ىفاوق ءًاليهس موي ءاحابص

 ناكو "هنا مهلا ناكو ce اودجي ملف « des esia لزنف ٠ اهترضخ هتبجعأ

 امك اهنوخلسيف « «نيطايّشلا ءيجيف ete M يف ف ءاملا ىرُي امك ضرألا تحت نم ءاملا یری

 PA هدّقفتف «ءاملا نوجرختسيو «باهإلا خّلسُي

 Haaa pandi يف لمعلا Hat سيقلبو نآس ةّصق يف ةحنافلا هذهف

 ES «AA تيبلا ىنب نأ دعب «مارحلا تيبلا ىلإ ًاجاح موقي DLL لعجتف « ةّيمالسإلا

 ردابتي ال ىّمح caf هتياغ ؛ًايعيبط ًاريس نميلا ىلإ ريسي هلعجت م مرحلا يف رحنيو «نيبارقلا

 ىعستو .ةأرما لجأ نم هيلإ راس هنآ حكرلا ىلع سيقلب J 5 دنع ءدعب اميف a ىلإ

Sos" )1(نأ  Aaلاق  SUركسعلا لب ءال :لاق ؟يدحو انآ :لاق . يتفابض يف نوكت نأ ديرأ : مالسلا هيلع  
 ءاهقنخ ةدارج دهذهلا داصف « كانه هدوثجب  مالسلا هيلع SE رضحف . اذك موي يف ءاذكو اذك ةريزج يف هلك
 ًالوح كلذ نم هدوُنجو OGL كحضف . SA نم لان محللا هتاف ْنَم هللا يبن ن اي اوُلُك :لاقو ءرحبلا يف اهامرو

Suis382ص «تادوجوملا بئارغو تاقولخملا بئاجع « ينيوزقلا ؛ . 
ET 22طيحلا سوماقلا «يدابازوريفلا ؛ يقل رفح يف ءاماب ريصبلا  RETAN 

  صّصَقلا بجعأ til مغر - نمو La dela يركز ريو à 138ص «3ج ؛ فاّشكلا «يرشخمزلا (3)

 . مهمكحت يتلا ةأرملاب هعامسل ًاقباس نميلا ىلإ OGE جورخ كلذل ناكف ٠ « ةّيقطنم ةصقلا Jab ةلواحُم يهف
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 هوعديلف D نع DU ثحب اذإف .ءانبلا ةمكحُم « ةّيقطنم روُمألا لعج ىلإ Ca ةّصقلا
 نولصاويو CH UE برشي LE «ءاملا يّصقت يف هلمعب مايقلا ىلإ E وهو
 نع ًاديعب نكي مل بكرلا ألف نميلا يف ىأر Le LU ربخأ اذإو . حتفلل نميلا ىلإ ةلحّرلا
 . هنع هربخي GL ىلإ عوُجرلاو هرمأ فاشكتسا ةظحل يف عاطتساف «ناكملا كلذ

 فال[ ةسمخ .نيبارقلا ميدقت اهيف E «ةسّدقُم ةينيد ةيلمع نميلا ىلإ ريّسلا تقبس دقو

 ماقم ةليط مرحلا دنع موي JS رحلت تناك «ةاش فلأ نورشعو «ةرقب فالآ ةسمخو «ةقان

OGEهعفد يذلا نمقلا وه كلذ . هب  NULS Dىلإو ؛«نميلا ىلإ اومّدقتي ىح «هلوح نم  

 ؛ءانيملا يف حايرلا مهتسبح «ةداورط برح يف نانوُبلا نأش مهنأش ناك . ةميظعلا سيقلب

 Hélène ةناليه دادرتساو ةداورط ىلإ ريّسلاب اوزوفي LE «نيبارقلا 198 نأ مهيلإ بلُطو

 شيج يف Agamemnon نونمئاغأ ناك .اهابس دق دينعلا Paris سيراب ناك يتلا ةريسألا

 اوناك .نيلتاقّملا دون ما فالآر يمأ دئاق لك تحتو ءًاريمأ ًادئاق نورشع هترمإ تحت ؛ميظع

 ةناليه دادرتساو «توملارشنو ؛ةايحلا فقوو «ءامّدلا كفس ىلإ «برحلا ىلإ نيجراخ
 نويحي هلإلا ماقم اوموقي نأ رشبلا دارأ اذإف . هلإلا نأش نم توملاو ةايحلا تناكو . ةليمجلا

 تنب i Iphigénie ينيجيفيإ تناكو . نوكلمي ام لمجأو ىنغأب ةيحضتلا مهيلع بجو نوتيميو

 يذلا حاتفملا تناك .ًانابرف ةهلآلا اهتبلطف .نوكليو كلي ام ىلغأ نونماغأ مظعملا مهكلم
a) لوهجلا ةداورط ملاع هب نوجليو «بيغلا ىلإ قيرطلا هب نوُشي" . 

 ىلإو «نميلا ىلإ ةلحرلا أدتباو ءًاريثك هلل ىَلصو oH يف رهطتو OL» عفد

 «قييرطلا يف ةظحل فّقوتف «ةبيجعلا اهروُمأب ةلحّرا ةصقلا هل تّيزف . ةميظعلا سيقلب ناضحأ
 معلا 6

 . عورشملا ريس فقوتو

0 
 ) ) 1ىلإ عوجرلا نكمي ةينانويلا ةصقلا رصانعب ةطاحإلا ديزل :

Pierre Grimal, Dictionnaire de اه mythologie grecque et romaine; Encyclopaedia Universalis, 
articles : Troie, Agamemnon, {phigénie. 

 نانوُيلا دنع دّلخ دقو  de ol:رظنا «نيسار هتغايص داعأ ْمُث «هتايديجارت ىدحإ يف ثيملا اذه
Jean Racine, /phigénie, in Théâtre complet, t. 1. pp. 126 - 193. 
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 وألا يف ريّسلا ناك .نآلا حضتفا رمألا ONG «نميلا OGE ففوق اذإف

 de ضرأ يف قحلا ةملكلا رشن هتياغ تناكو ؛ مّرَخلا يف D هل ٌدعتسا ًاسّدقم ًاعورشم

 OGL اهلهاجتو ail اهتلهاجت . اهنع ًاتوكسم عورشملا كلذ يف سيقلب تناكو . هتبجعأ

 حضف دقل . اهترضخ هتبجعأ يتلا ءانسحلا ضرألا ةروص ءارو iia ودبت اهتروص نأ مغر

 Etes هبنذ ىخرأ ناَّمْيلس نم برق É OGE ءاج امل لعف اذام هيلإ ٌرظنا .رمألا ٌربنع
 ركذا ؛هللا يبن اي :لاقف «هيلإ هدمف «هسأرب ذخأ هنم اند ملف «هل ًاعضاوت ضرألا ىلع اهرجي

 ىلع اهّرجي ماقو «نيحانجلاو بنّذلا ىخرأ دقل PDU دعتراف « هللا يدي نيب كفوو

 هّنكلو ؛ًاعضاوت ًالعف ناك دقو . هنم ًاعضاوت ناك كلذ نإ لوقتل ةّصقلا تعرسأ . ضرألا

 «كلذب ثّدحُت LE ىلإ ةدودمم سآرلا هذهو ءٌربكلاو SAIS يف لمحي عضاوت

 pue ER وهو «شعتراو «دعتراو vale ديدجلا رظنملل OGE هدشنا دقو . حوبتو
 J عضخُي نأ هيلع D ميظعلا هللا شرع ىلع مئاقلا رّكذت تاذلاب ةظحتلا هذه يف .هللا يدي

 ام باطخلا نمو رحس ام مالكلا de يذلا وهو هيلع لب ؛هللا شرعل هريغ ميظع شرع
 الف ؛ةرغاص سيقلب هينأتلو ءاملسس ميظعلا شرعلا هيتأيل يتوأ ام لمعتسي نأ لتقو ىدرأ

 . هسفنب اهيتأي D! DL ىلع ناك امو «ةأرما ٌداضْلا شرعلا ىلع ناك . عّفرتت الو « هيلع ولعت

 . ميظعلا دّيسلا يتأتو ‹ ظعتتو «فاخت نأ يه اهيلع

 :رَحَس ام مالكلا نم نإ - 3

 لبق  نايتفلا ىرت كلذل هّرقتسا ن أكلم ةفرعملا اهلعج صّصصَقلا يف ةّراقلا صئاصخملا نم

 «هتيب يف رحاّسلا نونأيف « I ةفرعملا نع ًاثحب رخآ ىلإ لحم نم نولي ةلاطبأ اوحببصُي نأ

 «نولّقنتي الو «ةفرعملا نوكلمي ءالؤهف . هئامس يف هلإلاو ؛هتقلح يف خيشلاو ؛هدلب يف ملاعلاو

 ةّصقلا تفقوأذإو . ةدوشنملا ةفرعملا نم بيصنب مهغلب نم ىلع نودوجيو «لاحّرلا مهيلإ د

OCىلع ًامئاقو «ةبّيطلا ةفرعملل ًاكلام نوكيل هتبدتنا اهّنإف «نميلا ىلإ هتريسم تفقوأو  

 . ميظع رمأ

 . 138ص «3ج SČS ءيرشخمرلا (1)

329 



 تشو ÉÉ ةفرعملا هكالتما يف تنعط 3 هتراثأف ce ىلتبي ْنأ ص قا ةف تضتقا دقل

 مث ءهل سيل كلم هل نم ةعساولا هللا ضرأ يف Os «هب طحُي ملامب طاحأ نم هللا قلَخ يف نأ هل

 PER ةوبنلاو كلملا يف هتناكم G É يف بهذي ال ىَّتح « هناطلسو ههاج هيلع تدر

 يف ءارضنملا ةبصخلا ءانسحلا ضرألا يف ةّصقلا هتفقوأ ثيح Ó ءضرألا يف رقتسم نآلا

 وأ راذنإ قباس نود ةّصقلا هيلإ هتداعأ دقو ءماّشلا يف هرصق يف Lo «نميلا دالب "نم ءاعنص

 .ًادوُدَح ناكملل الو OLU فرعي الف «حيرلا ىلع لّقنتي يذلا وهو دراو كلذ yaly «دادعإ

Eولا ل  

 نأ نبي ؛نكلو . هناطلس hs هحالس يضاملا يف ف متاخلا ناك . لبق نم هل هفرعن مل ديدج حالسب

AUوهو نيبو «ناطيشلا كاكتفال ةضرع  E RT gl 

 . هّلحم ةملكلا تماقو « متاخلا باغ ؛ كلذل .امات ًاعوضخ ةعضاخ ءةأرملا مك نمو

 بذكر بنع نوكي دقف ٠ هْئم KEN OL عرسأ یتح e LIN ایس نم ربنع ءاج نإ ام
 دنع عفو نم ةأرما بنل ام ملعيوُهو «هدعوأ يذلا ديعولا نم صّلختيل ؛ هتلاقم يف هيلع

foنوكي' دق  LÉنم هعمس يذلا مالكلا كلذ نوكي نأ يشخ  AU 

 ةموهوم ةكلمم نع ثحبلاب هنتفيو OU JL ؛ دهدهلا بناج نم ناطيشلا ءاقلأ امالك
 ايزخ adua يف ةبير كرتي ال يذلا ربخلا تابثسا ىلع OL مزعف ؛[ . . ]هب رخسيل

"Potنإ  OLم  OA OLاجن هنم جم الف ءاقباس ناطبشلاب يلثبا دقف  

 دارأو «ليمجلا صلخملا A ىلوألا ةلهولا نم قصي ملف à اهبيعالأو ةايحلاب ًاسرمتم

 LA ىأرف e GÍ اًمكر بنع هلعف ام سفت وهو «هيلإ ةعوفرملا ةلوقملا نم دكأتي نأ

 ىعسف ؛ ةيمهأ نم هدنع l MaE امل ةأرما pa bi دهدهلا نأب ايعاو ريثك نبا ريسفت يفو TAN يف - DL ودبي (1)
 JE لاق D :هرظتتي ناك يذلا باذعلا نم طقف. وجنيل كلذ لمعتسا LRQ نوكي ةف ءربخلا نم EN ىلإ

RAA REA]صّختل كاتلاقم يف نيبذاكلا نم تك مأ ةلرابخإ يف تقدص أ يأ ء27 /27لمتلا 24 نييذ  
 .349ص «3ج «ريسفتلا ءريثك نبا «'؟كتدعوأ يذلا ديعولا نم

 تماق يتلا ةبيجعلا اهرصانع ىلع هدنع ةّصقلا ظفاحُت .249 ص «19ج « ريونتلاو pl «روشاع نبا رهاطلا )2(
 يفنيف «سيقلب جّوزتي OGE تلعج يتلا « ةصقلا ةمتاخب قّلعت اميف الإ مهيلع جرخي الو ydi دنع لبق نم
 ء"اهنم ًادلو هلأ الو «سيقلب جّوزت DL نأ نم نيرّسُمْلا ضعبو نوصاّصَقلا هركذي امل لصأ الو“ :ًالثاق كلذ
 ١ .277 ص 19%
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 كم هبحاص هل 3683 «ءيش JS نم هل JA امو OU كلم هل فصوف « هيلإ طحناف

 سيل اب ىهابت QE دهْدُهلا لعلف ءرمألا نم دّكأتي LE ”””رظنيل هعم بهذ « [ . . ] سيقلب

 حانج ىلع عجر اهرمأ نم ناك Un ربنع ىأر الو . DL ةبترم ىلإهتكلم عفريل مهدنع

  بَنُك نع یأر ابو «ةلاقم نم عمس اجب o هربخيل ؛ هدّيس ىلإ ةعرسلا

GEباتكلا ناك ربخلا نم  . OUءنآلا ٌرقتسا  pesهيلإ لب «لقتي ال احرص  

 ربخ a ام ايس ةكلم ىلإ هباتك هيجوت دعب فشكنيس اميف OY ؛ ةيقابةملك باتكلاو . نولقتني
 LP Ay اهنم ئجي مل نإ دهذهلا ربخ AS وأ «هباتك نع باوج ةكلملا نم ءاج [D دّهدهلا

 لمحي نأ ىلع ًاربَج رّيجُم -نآلاربنع اهو . فيرحتتلا اهباصأ ْذإ ؛ةاقللا ةملكلا دهع ىّلو دقل

cdاهلثمب يتأيو . Dpناطيّشلا عم أطاوت ناك  nesهرمأ ناب هدّيس نم . Dsصلخأ ناك  

 OL حالسنآلا يه يتلا باتكلا ةملكلا نإ مث .هباوجب ءاجو «باتكلا ىّدأ هديسل دولا

 دالبب هلاصُتا لعجي نأ هتمكحب DU هللا مهلأ" دقف «يحوو ماهلإ نع تردص La ةملك

 قيرط اهلعجو ءاهتاريخ بالتجاب عافتنالاو où زيح يف ةكلمملا لاخدإل ةلسارُلا قيرط نميلا

 حلصُتو «هتعاط تحت لخدتو cag يتأتل ؛ًاباتك ايس ةكلم ىلإ بتكف « هتكلم قرش عم ةراجت
O 

 اهموق ةنايد

 HOGE مهلأ هللا نإ : لوألا يف لاق دقل padli دنع بيجعلا لاقتنالا كلذ ىلإ رظنا

 :هكّرحي هيعوال يف ًائيش نأكو لاق مث ؛'هذوُمُت زيح يف ةكلمملا لاخدإل" ةلسارملا لمعتسي

 عاضخإل هللا اهلعج يتلا ةملكلا ّنأكو «'هيلإ [ سيقلب ] يتأتل ًاباتك Le ةكلم ىلإ بتكف'
ie padlهل لاق :ربشع لعف ام رظنا مث . سيقلب ىلع ًافقو تحبصأ  AS p OU 

 رصق ىلإ ءاجف' ؛«هباتكب بهذف 4# َنوُعِحْرَي Eire لوت مث fait اده

 .138ص dg AÉ «يرشخمزلا (1)
 .256-257 ص ص 19ج ءريوتتلاو ريرحتلا ءروشاع نبا رهاطلا )2(

 ؛نميلا ىلإ ريسي هلأ ملعي ناك OGE نأ dis ns .257ص «19ج ءريوتشلاو ريرحتلا «روشاع نبا رهاطلا (3)
Seliنأ لبق كلذو ءسيقلبل ًاباوج  eeريغ ال ةّيلامج ةفيظو تاذ «ةدئاز اهّنأكو ةّصقلا ودبتف ءاهرمأب . 

 .28 /27لمتلا (4)
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AD نيب كلانُه وك نم اهيلإ هاقلأف ءاهسفنب اهيف يلتخت تناك يتلا ةولخلا يف سيقلب LE414.  

 .هالوم باتكب aie ءاهدحو سيقلب ءاجو che ptl ٌربنع لهاجت

SL اياون حضفي ةّصقلا يف ءيش JE . سيقلب ىلإ كلمحي ةصقلا يف ءيش JE 
 بعش ىلإ بتكي ناك . ةّيفخلا  celuiناكو  Aربنع هئارو نمو فرعي . DL OTبكي

 راتخي ربنع تلعجف « كلذ نم دعبأ ىلإ صصَقلا تبهذ دقو . هينأتل سيقلب ىلإ  ASحكرا
ce تدقر اذإ تناكو «برأمب اهرصق يف ةدقار اهدجو' ءاهسفنل سيقلب اهتصصخ ةعاس 

 يهو ءاهرحن ىلع باتكلا حرطو ؛ةّوك نم لخدق ءاهسأر تحت حيتافملا تعضوو «باوبألا
 قو «ةيقلتسم  cg ASS“2و

 دقل !فدهلا باصأ DL نأ نع ريبعتلل ةروص نم اهل اي .اهرحن ىلع باتكلا وه اه

 ناس اهب عبط يتلا كسلا ةحئار اهتخّردو PL ةنعطلا es ءاهرحن باصأ

 لسيف ؛ةدّيس ىلإ بتكي نكي ملأ .كسملا هباتك HULL لّمح ءاذكه «معن . ”باتكلا

 هّنكلو .باتكلاو اهكرتو ads بدأ ةيحان er فيرظلا ربنع ىّحنتو ؟اهيلإ هقبسي هرطع
 ءاهل دجستف ءاهيف سما علطت ةعاس < سمكا ةلبقتسُم ةّوك اهل تناكو" ةّوكلا يف رقتسا

ndعار یک  PS cab؛اهنيد نع اهعطقف .  Àماقو «ءسمّشلا اهنع دس  

 . ليدبلا نيدلا لوسرو DL لوسر كلانه

 الو «هلإ الف «ةدودسم DÉI تناكو .نيعم الو ريصن الف ءاهيلع le باوبألا تناك

 سوساج ربنع دهدهلا اذهو «كسملا ةحئار اهتخّودو ءاهيف اهلعف باتكلا ةملكلا تلعف . نيد

 هّنأكو ءاهرقنو ءاهرحن ىلع باتكلا ىقلأ فيكو ؟اهيلإ لصو فيك . بيجع هرمأ ءاهبقاري
 ASS ءاهبعادُت ءديعب نم اهيلإ دمت OU دي « ةيرحسلا ديلا

 .349ص «3ج ءريسفتلا «ريثك نبا (1)

 . 166ص «24ج :12م S ريسقتلا :e gN رظنا «هظفلب يزارلا هنع هلقنو . 141ص «3ج «فاشكلا «يرشخمزلا(2)

pl )3(ءردّصلا  els؛هرحن  lnمويو ءردّصلا ىلعأ نم موقلخلا ودبي ث يح ؛هرحنم يف هنعط  

 .رحن Bu «برعلا ناسل « روظنم نبا "هيف رحت DOS ؛ ىحضالا موي رحتلا

pes (4)يرشخمرلا «همتاخب همتخو ؛كسملاب باتكلا (ناَمْيِلس =( » SÉS141 ص «3ج  . 
 .349ص «3ج هريسفتلا ءريثك نبا (5)

 .512ص :9م OLAN ليوأت يف نايبلا عماج : يربطلا (6)
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 نمم ن نإ © مرک تك COL its کک
ENSیوا  Veio 

A A no à 

 ةزاجولاو ةغالبلا"و باتكلا يف راصتخالاب اوداشأف «ةرابعو هنم Ba GÉ دنع اوفقوو

Palaisموتخم وأ «ميرك كلم دنع نم ِهّنأل ؛همركي [ . . ]هنومضم نس" اوهّونو  
 هتسافن ىلإ فرصني ميركلاب باطخلا فصو نأ اورگدو «”””همتخ باتكلا مرک دلو لاق [ دقو ]

 ترج ام لك ارت لکا چو a سيق نیلا سنين ناك[ : | بج يف

 ني Éa نم cal ؛ لثم ىرخأ لئاسم يف اوضاخو . “يف FÉL مهلاثمأ ةداع هيلع

GTيف ىرخألا تقيس ( محال يشب  AS2 لهو  
 .اودافأو ءاولاطأف «كلذ ريغ ىرخأ لئاسم يف اوضاخو ," ”سيقلب ةءا ءارق يف بيترتلا

ań : poesii ss aدّسجت ناهيإلا  

 دقو «هيف Lan مهّنبت ءاهلهأل اهيورت «لجر ةّصق يورت ةأرما La el ناكو
 وُ الف «همساب يمسك «هبحاص تركذو .ًايرك مهيدل هلعجف «هباتك تّبحأ . هیلإ روا اهتدش

 «كلملا لهجت تناك اهّلعلو ءبسحو لجر OU هَّنِإ «يبن اهدنع وه الو «كلم اهدنع

 يه اهديعتو «هباتك يف وُه اهعضي ( مي sors Ái شپ $ ىلإ رظنا . يبنلا لهجتو

 تناك . ةّيعرش سيقلبو DC نيب ةق ةقالعلا اهب بستكتل تعضو اهّنأكو ءاهموق اهباطخ يف

 ةملسم سيقلب هيتأت نأ ىوس ًائيش بلطي YOGE ناكو . الملا ىلع سيقلب هؤرقت نآرقل ادفع

 سيقلب تلبقو «رمألا يضف دقل LÉ y انعرسأ نإ زواجت مالكلا يف سيلو . ةعضاخ ةعئاط

OUتاروطتب انتعتمأف «ةليمج ةبذع ةتكن تاذو «ةليح تاذ ةأرما تناك اهّنكلو  

 . ةديدج ةصقلل

 .29/27-31لمتلا (1)

 349 ص «3ج ءريسفتلا «ريثك نيا (2)

 .141ص «3ج SI «يرشخملا (3)

 .258ص 19 «ريونتلاو ريرحتلا ءروشاع نبا رهاطلا (4)

 .167ص Mg «12م «ريبكلا ريسفتلا «يزارلا (5)
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 : ةديزملا رصانعلا ىف ةهكتلا 4

 اي ) تلاق اذهلو ءاهب لزن دق امو ءاهرمأ يف مهتراشتسا OR باتك تأرق امل

 «نورضحت ىح يأ ؛ 0 Mois ES plaie Leg یوا ولم

@) 
ME AE sh ليل ٌرمألاَو ai LE ihlas SE أولاق p osts 

i 0 ¢ و a 
 انل سيل نحن [ . . ]اولاقف ءرمألا . كلذ دعب  اهيلإ اوضوق مث «مهتوقو مهددعب اهيلإ اونم يأ

 انيف يرُم «كيلإ رمألاف ؛اذه دعبو | . . ] هيراحتو «هيدصقت bless نإ «ساب انب الو  ةقاع

Panday «dé كيأر» 

 ةفاقثلا اهتّئبت دقو - اهيلع pnt ديمحلا قلا ناكو . كولم تنب تناكو «بدأ تاذ تناك

Éمهتربکا مهتراشتسا الو ءاهّمهي اهمهيرمأ يف اهيوذ ريشتست نأ ةّيمالسإلا » Wierks 

 ءديدّسلا يآرلا نيدّيوُم ءًادحاو Be اوماقو ءدولاب دولا اودرف .اودهش اذإ الإ اعيش لعفت ال

 ةدهّعلاو  تناكو !؟اهيلإ OUT ْنم ةوعد وه سيلا . مهّمهي الو ءاهمهيرمألاَّنأل ؛اهيأر

 اهيلإ اوضّوفف “1 مهنم JOUE رمأب ملعأ"ريثك نبا هيوري اميق يرصبلا je كلذ يف
 ءاملع ضعبل ريم ةأرما ىلإ رمألا مهضيوفت ناك دقو . هب تلبق اب اولبق Ris ءرمألا

 ةجلع ىلإ مهرمأ اوضّوف :هللا همحر يرصبلا نسل ا لاق“ : اهنعليو مهنعلي ماقف «نيملسملا
 «ةأرما مهرمأ اولو موقل ناركن نسم لايخملا يف جلتخي مع كلذب  رّبعف ””اهايدث برطضت

ES,كلذك رّبع  Leتناكو «دسجلا مهدنع تناك . سيقلب لوح رعاشم نم هيف جلتخي  

 يف لصح دقو «هيلإ مدي نايرقلا تناك . ةليمجلا all DU ىلإ ىدهُي ةمراع ةوهش
 ابس ملست ىّتح OLAN اذه نال ناكو . هنوكي نأ هسفن نابرقلا لبقو ÉY عامجإ هنأش

ste 
 PRETAL EURE TRAIT مهل لقت ملأ .ب بيرختلاو لتقلاو فلا نم

 .32/27لمتلا (1)

 .33 /27لمتلا (2)

 . 350ص 3g «ريسفتلا ءربثك نبا (3)

 . 350ص «3ج ءريسفتلا «ريثك نيا (4)

 . 350ص «3ج «ريسفتلا ءريثك نيا (5)
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iaeiناوهلا“ّنم مهتفاخأو «تفاخف : Êوأ لتقلاب  P aNىلإ ليبس الو  
 .اهريغ ءيش الو «سيقلب ميدقتب الإ كلذ فقو

 ىلع ريثك نبا فقو فيك رظنا .ةعداخُلاو ةملاسملاو ةنداهملاو th ىلإ تلدع من"

 دقل ؛ًالعفو .نفو ةبعلو ةعدخ دعب نم ةصقلا يف يتأيس ام ناب عاو هّنأكو ادبف «ةياكحلا لصأ

 بجي ال سيقلب Os «ميظع شرع ىلعل سيقلب Do «نيمث نابرُف سيقلب نإ . كلذك رمألا ناك
 بهذا نأ ةّيشع اهيبأ نم تبلط ْذإ دازرهشك تناك .اهسنج تانب فزت امك OL ىلإ فري نأ

 ةدقافل اهّنإو ءاهترتع ليللا نج دقو ةدقافل ,Le Le es ًابطَح نأ ملعت تناك .هاتبأ اي هيلإ يب

 :«تّمصقف . ةّيكذ ةبعال ةعداخُم تناك ؛ْنكلو .اهقنع برضتس ذإ ؛اهحور حبصلا علط دقو

 رايرهش تمّلسو « ةّيرشبلا رامد تفقوأو ؛ءامدلا كفس تفقوأو «فنُعلا تفقوأو ءتّصقو

 OGL هجاوُت تماق . ةّيكذ ةبعال ةعداخُم ءسيقلب تناك كلذكو . ةّيدهو LA اهسفن

neىبتكي بهذ ) : نايس لقي ملأ . ةيسنج نم مالکی  dé uit thus 

 مي ظا fab eila إو ) :هلثمب هيلع درت يه اهف 18 Oa SU طناف مَع
 ءاهكرشو اهمالسإ يف اهلقعأ ناك ام : هللا همحر ةداتق لاق” !فرظلل اي . *'4 َنوُنَسْرُمْلآ ُعِحْرَي
 نم ةيآ تناكو . هباتك ىلع ًاباوج اهتّيده تناك . "سانا نم اهعقوم عقت ةيدهلا نأ تملع

 ةّيدهلا لبق نإ : | OGEI ًاناحتما تناكو . اهدوُجول ًاديكأتو ربنع مالكل ًاقيدصتو لوبقلا تايآ

 اهلبق نو «هعون نم ديرفلا OLAN اقم ةّيدهلا م وقت نأ لبق ْذِإ ؛ اهب الهأ سیل وهف $ تكسو

 هب اوؤاج ام ىلإ رظني ملو" راثو اهّدر Ds ؛ليبن روعشو ليمج نيفد بح نع je ًاددوتم ءاجو

ENضرعأ لب «هب ىنتعا الو  aeحور راوغأ نع ربع دقف  GEمهفت مل ةّيمالسإ  
 نوكي نأ ةّيمالسإلا EGA gaal تراتخا دقو .لزغلاو فرظلا سرامُت ملو «ةبعلا

 .34 /27لمتلا (1)

 . 350ص 437 «ريسفتلا «ريثك نبا )2(

 . 350ص «3ج «ريسفتلا ءريثك نبا (3)

 .28 /27لمتلا (4)

 .35 /27لمتلا (5)

 ۔ 350ص «3ج «ريسفتلا «ريثك نبا )6(

 .351ص «3ج «ريسفتلا ءريثك نبا (7)
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CLريخألا عوتلا اذه نم » etesمككرش ىلع مككرتأل لام يننوعناصُنأ :لوقي ًابيطخ  
 نيذلا متنأ [ . . ]هيف مدنأ ام ريخ دوُنُجماو لاماو كلما à يناطعأ يذلا[ . ] مككلمو

 PES وأ «مالسإلا الإ مكنم لبقأ الف ؛انأ امأو ec à ايادهلل نوداقنت

 ًاساكعنا َناَمْيَلَس  ةّيركفلا اهتموظنم يف رخني اهتّيلهاج سوسو  صّصّقلا تلعج دقل

 «ءيشب مكنم ىضرأ امو" :لوقي هتلعجف «نيّدلا ءادرب كلذ ىلع تطغو ؛ ميدق يبَرَع عبطل

 ريبعت دح ىلع ايدام OGE صّصّقلا تلعج مث .””ةّيسوجما كرتو ناميإلاب الإ هب حرفأ الو

 Fonte «نيرسمملا لك ىدل ًالوبق  كلذب  تدجوف ء دوُدُحلا ىصقأ ىلإ  مويلا

DUهّنأل كلذو «هكلتميل « هيلإ هب ءيجف ءاهشرع ىلإ لسرأ  هيلإ ةرئاس سيقلب تناك امل  

 N ل

 ةّبمهأ ىلع كلذ لالخ نم ۔اوربع دقو . ”””اهمالسإب هذخأ هيلع مرحي D لبق «كلذ اهريرس

 ناك . هشرعل ٌداضْلا شرعلا ىلع يضقي ميظعلا سيقلب شرع هذخأب وهف OGE دنع كلما

 ماق ٠ ءريظتلا دوج نيت الف *'هريغ اكلم يتوأادحأ اذ ملعي ال ناكو اكلم يتوأ هلا نب

 ؛نكلو . اهنأش نم طحيو ءاهتكوش رسكي اهيلإ ماق «ةأرما ریظتلا ناك ألو ,هلزعيو هيفني ؛هيلإ
 .سيقليو DL عم -de oY لصاوثلف . ىرخأ ةّصق كلت

 اني م Ja ال وص ES p :لاق ءايس ىلإ ريسلا ىلع DL مزعي ؛ ىرخأ ةرمو
TS AS؛ ىرخأ ةرمو « * 4 َنوُرِغَص ْمُهَو  alناكو .ٌرقتسيف هتريسم  

 ترسكف UE يف هيلإ ريست EST ؛اهسفن سيقلب  ةرملا هذه 45 5 ببس
 مهلا رطب ناك يتلا دوب اهلهأ JE bh ءس اهذخأي نأ يضقي ناك يذلا «هعورشم

 .ًاروصنم احتاف اهيف مهناكم ذخأيف «نيرغاص ءالذأ مهرايد نم مهجرخُب نأو « مهب اهل لبق ال

 . 351ص «3ج «ريسفّتلا «ريثك نبا(1)
 . 143ص «3ج «فاشكلا «يرشخمزلا (2)
 . 351ص ؛3ج «ريسفتلا «ريثك نبا كلذكو «520ص 19 ؛نآرُعلا ليوأت يف نايبلا عماج «يربلطلا (3)

 .519ص «19م à OÙ ليوأت يف ناييلا عماج «يربطلا (4)
 .37 /27لمنلا (5)

 351 ص ء3ج ءريسفتلا ءريثك نبا (6)
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 Le ةنيدمل ةيدف تماق اهّنأل ؛ هتءاجو . هلإلا لكيه ىلإ هب ىتؤُي OLAI LEY ؛ هتءاج

 . ةّيراضحلا ةلماعملاو ةّينَدَكاب Gils قطنت ةفاقث ىلع ودبت اهّنأل ؛ هتءاجو . ةنيصحلا ءارضخلا

 ملو !؟ىَربُكلا ةجضلا ملف . ةوظح بلطلا يف تأرف « اهبلط ءدبلا يف OU نأل ؛هتءاجو

 ةميكح « ce يف ىتح ةيوق سيقلب تناك S جارخإلاو SH ملو !؟لقلاو فلا

 :ليمجلا ظفللاب زمَللاو رْمَهلاو بعالتلا نع فّقوتت ال كلذ ىلإ تناكو ءاهمالسإ يف ىّتح
 ناك امو «رفصأ لعُج رمحأ هيف ناك ام [ . . ] هقفارمو هصوُصُق هنم عزن" Ob Ps رّكن

 هلفسأ لعج [ . . ] هلاح نع ءيش لك ريغ ءرمحأ لعج رضخأ ناك امو «رمحأ je رفصأ

 اهشرع دسفأ دقو ءرظتني هبنج سلجو ”””اوصقنو «هيف اودازو copia ads ؛هالعأ

 يزاغلا É ىلع هكلمي ne اهناكم هذخّتاو ءصّقنو ءدازو ets « هيف ريغ ْذِإ ؛ميظعلا

 a AELIG og kaip :اهلأس اكو «تطخس الو < ئاث اهل تراث امف . ريغُلا

 تمهف اهّنأ نع يفخ ريبعت Un يف ناكو ءاهشرعك ًاشرع هل نأ نع يفخ ريبعت هلاؤس يف ناك

AAيع هن  lg efتلاق . يرد 2 اع : cgلاقف ”هيراقُيو  
 هروعش هيلع دسفت نأ أشت مل i اهباوج يف ىأر هّنأكو ۰“ ”هزحلاو ءاكذلا ةياغ اذه" :ريثك نبا

 . لجرلا ناّمْيَلس ريغ YOG تءاج امَّنإو «شرع يف اهل َمَه ال اهّنأو «ديدجلا كلم اب
 ةملسم' ةأرما هتءاج

2-0 
 :اهل لاق .اهلبقتسي اهيلإ ماقو ؛توربجلاو ,Of «شرعلا ْناَمْيَلَس يسن ةظحل يفو

 ءًاضايب ءاملا هناك جاج نم نيطايشلا هل هتلمع” رصقلا هدنع g pall ناكو V4 عسا ناو

aeةرجلاو ريطلا هيلع تفكعو «هيلع سلجف «هريرس هيف هل عضو مف  

 هل تلخدو eaga يف تلخدو ؛ هتكلمم يف تلخدق «يلخدا نأ حرصلا ىلإ اهاعد .“ . © سنإلاو

 .41/27لمتلا « 4 نود النذل RE cas اجت ا اوت لاق(
 . 352ص «3ج ءريسفتلا «ريثك نبا (2)

 . 42 /27لمتلا (3)

 . 352ص «3ج «ريسفتلا «ريثك نبا )4(

 .44 /27لمتلا (5)

 . 145ص 3g‘ «فاشكلا «يرشخمرلا رصقلاب حرّصلا ريسفت يف رظناو .353 ص ء3ج «ريسفتلا «ريثك نبا (6)
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 اهلامج هل ركذ | مَ ]هسفنل اهئافطصاو ءاهجوزت ee - لبق نم - ناك دقو ءةجوز هيف
 :عيدبلا ثَّدَحلا نودهشي ريطلاو نجل او سنإلا ماق بي بیلا راطإلا اذه يف . ېو

OG . raceام ددع يف ةميظعلا سيقلب لخدُي ميظعلا  

 فلأ ميرحلا ةريضح ةميظعلا سيقلب JAE زاح ميظعلا OL .نجو سنإ نم هل رشح
Rte 

 :قاسلا نع barils تفشكو 5

 اهقاس نع ةأر ا RS ؛قاّسلا نع هل تفشك EU حرص سیقلب تلخد نإ ام

 سيقلب ترّبع دقل PEN ىلع ليلدو [ . . ] هيف تناك امم ًاريخ ًارمأ اهتباصإو ءاهنيد نْسُح

 هيف « بيصن عوض ا نمو «بيصن لوبقلا نم هيف à عساش يناعملا ّنم ملاع نع ةقينألا اهتكرحب

 ناك . يو لا را يل ذاشمالا نمو بوت ا Ce ا لكلا نم

 gs ترعت اهقاس ترعتْذِإو . "اهب لح يذلا ميظعلا رمألاب امامتها اهُيقاس نع اهفشك
 . مويلا هل تّلحُأ دقو «هنتفت اهنساحم هل ترهظأف * ”اهجوزل تفشتكا' ةميظعلا سيقلب اهف

 . يرسل مامتها لحم تناك GEI فشكب فح É اهريغ الو يناعملا هذه ال ؛ْنكلو
sun اور نأ ًاعيمج اولّضف دقل Lakaتلعج  OGL z poيرجي جاج نم سيقلب هتلخد يذلا  

 .353 ص «3ج ءريسفتلا «ريثك نبا (1)

 .83ص «مالحألا ريسفت يف مالكلا بختم « نيريس نبا (2)

 نبا ؛"ميظعلا رمألا كلذب مامتهالل «هقاس نع فشكو ؛هدعاس نع رمش لاقي ديدش رمأ يف عقو اذإ ناسنإلا نإ" (3)

 .قوس ةّدام ءبرَعلا ناسل «روظنم

"GT )4(قوس ةّدام «بّرعلا ناسل ءروظنم نبا  . 
 . قوس هدام à طيحملا سوماقلا « يدابازوريفلا «'عامجل دنع هل فشكتلا يف تغلاب اهجوزل تفشتكا' (5)
 »42 /68ملقلا AO الف apni DEL نع GER EPA ريسفت دنعو رخآ عضوم يف (6)

 لاوهألا نم هيف نوكي مو ةمايقلا موي" وهو Es pie ينعت ( قاس نع ٌفَشكُي ون ىلإ نورا ضرع
 هل دجسیف «هقاس نع ایر فشكي' :  ثيدحلا اذه اهنم ثيداحأ اوركو «ماظعلا 2 ناحتمالاو is لزالزلاو

atريسفتلا ءريشك نبا « جس هل الوارخي ميظع رو نع ينعي ؛ 4اس نَعُفَشكُي َمْوَي » 
 قلعت امل نيرا عيمج دنع تباغ ءالتبالاو روتلاو a ميظعلا رمألاب ,ad يناعملا هذه كلو . . 408 ص «4ج

 44 /27لمتلا :4 UBU نع ثفشكو ۾ ةيآلا يف سيقلب عوضوملا
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 . لعبت ال EU نع تفشكف PÉ لخدت اهسفن تّنظ JA اهاعد ملف «ءاملا هتحت

 هل ليق دقو gite نع سيقلب فشكتل اهلمعتسا OGL نم ةليح مهدنع ُهَجَللا حرصلا ناكو

 aao ملعيل اذه ŠG «كلذ هءاسف ES اهمادقآ cp بله اهيقاس يف"

 ساّنلا نسحأ" ىري هب اذإف «فشکت نأ ناَمْيَلس دارأ ام تفشكو «روذلا سيقلب تبعلو ال مأ

 نأ ب حأف ؛جوز اهل سيل ةكلم اهّنأل ؛ارعش Le ىلع ىأر ؛ننكلو ءامدق مهتسحأو ءاقاس
 لاقو «كلذ DLL هركو .كلذ عيطتسأ ال :تلاقف à ىَسْوُْلا :هل ليقف اهنع كلذ بهذي

 نم لّوأ تناكو «ةّروُتلا هل اوعنصف «رعّشلا اذه هب بهذي ft ريغ ًائيش اوعنصا : نجل
RUN Ent 

 ّيعرش عنام الف ءاهل جوز ال تناك سيقلب . عورشملا EU ةّصقلا يف ءيش لك

 نع آبوجحم ناك بيع الف ؛ةعلّسلا سيقلب نع فشكي OU . DL ىلإ اهَّقز فقوُي

 - لبق نم. تقطن الو: تنم لبق نم Lg ام ءارذعلا ىلع لد اهيف رعشلا اذهو . نيعألا

 ءءاسلم ةليقص تتابف « اهباش ام اولازأف «ةروّنلا اهل اوعضو . لعبلل اهنوكيهي اوماقف . .ةرونب

 تناكف «ليمجتو دادعإ دعب اهلعب ىلإ قاس سورع ىلوأ تناك Ua اهسرع ةليل ًاسورع

 . لفحلاو ut يف الإ منت ال يتلا ةّيعامتجالا هتروص يف سرعلل ةسسؤم

 يف ÉG سيقلب رد جو «ديعبلا سمألا ةّصق يورت «ةياكح ءارعشلا GE ءارو نكلو

 ليخأ ناك كلذك .هلإلاو ناسنإلا نيب Lio ءدبلا يف لطبلا ناك . ةّيناسنإلا AS لقح

Achilleنانويلا لطب  e Sسيتيث نبا ناك .ةذايلإلا ثداوح كّرح يذلا  Thétisرحبلا ةهلإ  

 اهفصن ناك . باجعلا بجعلا اهلكش يفو «ناتيحلا عم حبستو «قامعألا يف شيعت «ةدلاخلا

 «ليللا ةملظو ءداوسلا ةدشو «ةعامجلا لشم ؛ىرخألا RIN يناعم مغر ce SUN ريسفت نورّسُمْلا راتخا (1)

 يتلا ةّصقلا مهيلع هتضرف امل ًاعضاخ I ءاملا مهرايتخا ناكو .ةرضخلاو « ةبلج لاو «تاوصألا طالتخاو «فيتسلاو
 . اهتياور اوراتخا

 يذلا ريزنخلا رعّش وأ pa وأ «هنم ظلغ ام وأ « هلك رعشلا بلهلاو ' .353ص «3ج «ريسفتلا ءريثك نبا (2)
 . بله te ؛طيحملا سوماقلا «يدابازوريفلا ءرعشلا ةرثك بلاو «هب زرخي

 os «سلكلا هنم ىوسيو قّرحُي يذلا رجحلا نم ةروُثلاو «ءاتهلا ةروثلاو ' .353 ص «3ج «ريسفتلا ءريثك نبا (3)

 رون Be eA OL ءروظنم نبا age ىلطت رونتو راتنا [ . . ] ةناعلا رعش هب
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 شویی ةمسأ «ميظع رشبلا نم كلب سيتي تنرتقا .ًاتوح لفسألا اهفصنو ءةأرما ىلعألا

 ةهلآلا هرضح «ميظع لفح يف اهلعب ىلإ تّفْزو ؛بيرغلا اهفصن اهنع طقسف 616«
 .هيف VE y ءسّدقملا رهتلا يف és « همدق نم A ليخأ هنم تبجنأ اًمَلو .'''نوعمجأ

 ناكف ep ءاهنم هكسمُت تناك سيتي DY ؛ءاملا اهّسمي مل يتلا همدق الإ «هدسجب بكف

 هرهوج يف ناك ليخأ نكلو . تومي الو ؛حّرجي الف «لابتلا هقرتختو « حاملا هبيصتف «براحُي
 ناكف ء«ليخأ نوكي نأ DL «ناسنإلا ملح ناكو . ميظعلا سوليب كل ا نبا ناك «ًاناسنإ

 «ليخأ مَدَق موي تاذ ىرعتت كلذل .زاجعإلا ٌدَح ىلإ ناسنإلا نع اهلاطبأب ولعت نأ ةّصقلل َدبال

 لخد ليخأ أب ثّدحُت ةريبك 6 ةفيظو هطول ؛نكلو .ريهشلا ليخأ طقسيف c JLE اهبيصتف
 مهلاطبأ لتقيو ؛ءادعألا ha ًاعينم دس ماقو «لعفو «لعف af .ةدلاخلا ةّيناسنإلا ةريضح

 . ةليمجلا صّصّقلاو ديشانألا se تومي SDN ءرشبلا نم هّنكلو «رثكلا

 «زجعلاب ًالوق ال «يهلإلا مهءزج  فاطملا ةياهن يف اهلاطبأ نع عفرت paati نإ

 « سيتي ةهلإلاف E هّسمو «ناطينشلا هلم دق نوكي ام ًاريثك يهلإلا ءز ا كلذ نال ؛نكلو

 Ci تناكو «ةريرش ةّيئج اهتاقوأ ضعب يف تناك « ميظعلا سوليب ةجوزو ةليمجلا رحبلا ةهلإ

 دوُلُخلا هل بتكتو «تبجنأ ام رهط كلذب  اهّنأ ن ظق ءراثلا يف تبجنأ ام يمرت تماق تبجنأ

 ps ريهطتلل ءاملا يف هتسمغ Land ليخأ نكلو . لطبلا ليخأ الإ اهلعف نم جني ملو

 ءاملا ناكف . ميحجلا يف دوجوملا Styx سكيتس رهن يف يرجي يذلا Qt ءاملا يف هتسمغ

 لطبلا ليخأ ءاجف «نيفدلا رحّسسلاو ميلألا باذعلاو ةريرشلا حاورألا ملاع يف حبسي سّدقملا

 لَك نم اهلاطبأ صيلخت ىلإ  ًامئاد  صّصقلا ىعست كلذل .ريثكلا رحبلا اذه نم هيفو ريهشلا
jaحاورألا نم وأ رْحّسلا نم ضعب بيجعلا رصنُعلا كلذ يف نوكي دقف ءرشبلا نع مهعفري  

 1 ŠI لامعألاو ةريرشلا

 نأ ىلع انفقو «ةديدجلا ةيواّرلا هذه نم اهيلإ انرظنو « ةميظعلا انسيقلب ىلإ Ga اذإو
 ءاضعأ نم ًاوضُع كلذ aat نأ Lead تراتخا دقو VE تنب  ءدبلا يف تناك سيقلب

Homère, L'Hiade, chant XXIV, p. 437.1( ( 
JAN )2(سوماقلا «يدابازوريقلا «ءاملا يف صوغلاو سمغلا  otلقم ةّدام «  . 

 .353 ص dy ءريسفتلا ءريثك نبا (3)
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 $a بيجعلا ليخأ وضع نوكي Of نانوُيلا تراتخا املثم GEI نوكي نأ تراتخاف «سيقلب

 بنذ قاّسلا هيف تلوحت يذلا ءاهدسج رخآ دنع بيجعلا سيتيث وضعو «قاسلا رخآ دنع

 شيعت تناك UN ؛ًاليوط هب تشاع che ًارعش سيقلب قاس دنع ةّصقلا تلعجو . توح

 D ملاع اهملاع ناك .ناسنإ اهفرعي ال ضرأ دنع كلانه «ديعبلا ميظعلا كلا ملاع ءاهملاع

 اللا ماق ءاهب لخدي نأ دارأو «حرصلا هيلع تلخدو DU تنأ اًملف En نع هتثرو

 «َنْيقاّسلا ءاَرْعَش يهو ءًائيش اهلقع يف نإ : هل اولاقف" ؛اهيف هنودهزيو ءاهنوبيعي هلوح نم

 «ناسنإلاو رجلا ةنطف هل عمتجت دلو اهنم هل دلوُي D اوفاخ pY JLH] رفاحك اهلجرو

 يضفتف ءاهجوزتي نأ نجلا[ فاخو ] « عظفأو دشأ وه كلم OGL كلُم نم نوجرخيف
 )ر

 Le تنب تناك اهّنأل ؛ مهرارسأب هيلإ

 :رعشلا قلَحو OU فشگو ءشرعلا ريكنت ةياكح تماق PE عضولا اذه مامأ

 اهل لعجو ."يكذ نيصر لقع ىلع تّلدف ءًاليمج ًالوق تلاقف ءاهشرع JR ؛اهلقع ربتخا
«palةّجّللا ءام يف رهطتت قاّسلا نع تفشكف  ltةروثلاب ءيجف ؛ءارْعش تناكو » 

 سورع ةياهّتلا يف  ةياكحلا سيقلب اهو . ميدقلا ملاعلا ىلإ اهدشي ناك ام رخآْن م تصّلختف

 ميظعلا كلملا DLL اهيلع موقي يتلا ءاستلا ةريضح لخدت «ةعيطم ةعضاخ ةأرماو ؛ ةليمج

isباهملا  . 

 .145ص ؛3ج «فاشكلا «يرشخمرلا (1)
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 :عبارلا لصفلا

IE ةمألا ىبنب ءادتقالا 

 وآ

 جاوزملا دمحم ىطخ ىلع

 يف لضفلا Lila ua ass ىلع 5 juil مدع i اذه ْنِم كل ناب دقو“

 هللا َنِم ةيافكب وأ .ىسيعك ةدهاجُمب Lol اهعنمي ّمُث .ةدوجوم اهنوك

 ماقو اهيلع ردق ْنَم <G يف يه مث .مالّسلا هيلع ىيحيك Us ع -
 ا ًانّيبن ةجرد يهو ءايلع ةجرد هّبر نع هلغشت ملو اهيف بجاولاب

 «ٌنهنيصحتب ةدابع كلذ هداز لب .هّبر ةدابع نع َنهترثك هلغشي مل يذلا

 ” .نهايإ هتيادهو eo هباسكإو égale» همايقو

 as 1ج  ريسفتلا ES نبا

 :ءادتقالل ةروص نع ثحبلا يف- 1

 RE يئأللا فلألا ءاسّنلا :ًابيرغو ًابيجع ناك ةيضاملا DU ةّصق يف ءيش لك

 ةّصق ناك ءيش لك . حيرلا بكرمو نجل او دهذهلاو لمّتلاو ءةعضاخ هتتأ يتلا ةميظعلا ةكلملاو

cieنم ًالاعو ءدوٌدُح الب ابحو  alهللا تاقولخم ةبحّص ناسنإلا هيف شيعي «ماثولاو  
 . ماصخ الو «برح الف «ةعّوتتملا

 بحي ناكو .ةايحلا ابحي ناسنإ لكل اجّدوملأ الاثم JR «ةايحلا بحب OL ناك

 « ةّيرخلا بحت سيقلب تناكو .ءايكذألاو ait ٌفرظلاو  هيلإ ىعسيو «لامجلا

 Bus ea LE ىلإ ىعست ةأرما لکل اجّدوُمْنأ الاثم تلگشتف «ُبحُت ام ىلإ وبصتو
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 رسا as É ةقيدحلا يف سيقلبو DC ىقتلاو .ٌبحُت يلا قيرطلا

AGE,الق  aiنيّدلا امهنيب » y,ةليوطلا تافاسملا الو «سنجلا الو  . LE 

لاو ةليمجلا ةرامعلا JE يف اعقاو مسحت محو GES «ىغط
 ردقيال يذلا نفلاو عيقّرلا قوذ

 ON ريغ هيلع

يرطب تغيص «ءانبلاو ماكحإلا يف ةياغ OGE ةّصق تناك
 هجو يف ذفانملا تّدس ةعيدب ةق

اخلا يناسنإلا GIS اهنع عفرت ن عطتست ملف « ةباقرلا
 Les .ةايحلل بذعلا اهديشن الو «دل

اميإلل ةروُص اهلعجي oly ءاهيلع ذوحتسي O نيّدلا لواح
 ناسنإلا عوضخب ًالوقو «هدحو ن

 نإ . ةنمؤُلا هللا ضرأ ىلع هللا رمأب مئاقلا ناطاسل ةرفاكلا au ةكلملا عوضخو هلل ناجلاو

ع ىقبت سيقلبو « ضييأ ًاليمج ًاعصان ىقبي لايخملا يف سيقلب هجو
 «هاجو date تاذ ةميظ

خملا يفو .راهتلا حضو يف بحُتْنَم بحت نأ نم اهنکمُ ةر نع ثحبتو بح
 ميشال لاي

CL susلكك ال ًاناطلُس ناكو .ريبك فغشب نفلاو ةرامعلاو ءاسّنلا بحب ناك  

 CN لظو .داسجألاب JES الو ءبلصي الو «فيّسلاب قانعألا برضي ال :نيطالّسلا

 ماقو .ناسنإلا هيلإ حمطي ام ىلإ انينحو :لامجلل ًازمرو «ةدلاخلا ةايحلا ةدوُنَأ سيقلبو

 سيقلب لابقتسال ابحر ًءاضف ”بيرغلاو بيجعلا"
oko pab y DLراطإ جراخ ناسنإلا  

 ريطلاو حيّرلا هريخستو ._نامحرلا ةثيشم ءارو.انايحأ ةمقلا تركت إو ىح « ناميإلاو نيّدلا

EL,هدبعل  DUT 

 DLL ةّيضق يف لايخملل نانعلا قالطإب pee تحمس ةّيفاقلا ČI تناك اذإو

يبن OU . ءاسّنلا عم هرمأ نم ناك امو SE قلعت اميف اهحامج تحبك اّ
 «ميدق 

Garsال يناسنإ يفاقث ثورومو «بّرضُي  Jeةايحلا  CSسإلا 
 «فيفط ردقب الإ ةّيمال

 PES ؛دَّمَحُم اّمأ . دولا ضعب هنأش يف صّسمَقلا زواجتت نأ نيّدلا رضي الو

 ٠ عِبتت ةّس هلعفو PELAT « نونمؤملا هب يدتقي «نيدلا

ot,بحأ املثم  OLىعس املثم «بحأ يتلا ةأرملا ىلإ ىعسو  

OGÉ,اهب زاف املثم ءاهبزافو  OCEيف اولتق مالسإلا ءاملُعركلو  LE 
 بنيز يفو

ادحألا هلقن خيراتلا ىلعو اهرساجت ail ىلع نورك اوماقو CT يتلا
 LUS ث
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 ءاهجوزتو ءاهجوز نم اهقّلطف « شحج تنب بنيز بحأ يذلا دَّمَحُم ةصق نأ ودبيو

 ىعسف «هسفن هيلع كلم بحب ًالّبكم دمحم اهيف رهظي «ساتلا نيب ةلوادتم ةليوط ةّصق تناك

 تمدطصا iail هذه ًنكلو . هيلإ بسُنو ebs هل Sags نوک هفقوُ ال ot ىلإ
6 2 

 .روطتت ملو pIi a pobe تعاضو ؛تَّقوتف « ةباقرلاب دعب نم

 يف يهو «هتبجعأف ل - هللا لوسر اهآرركُذ اميف - شحج تدب بنيز نأ" يربّطلا يوري
 a p . í 5 E . نمد

 ىلعو «(ةثراح نب ديز-) هديري ًاموي هللا لوسر جرخ' : ةد رثكأ ربخب كلذ دوي مت .'هالوم لابح

 اهباجعإ عقوق «ةرساح اهترجح يف يهو «فشكناف EN حيرلا تعفرف ءرعش نم رتس بابلا

 ءاج : كلذ دعب رمألا نم ناك ام يوري مث .”””رخآلا RS كلذ عقو ملف وي يِبّنلا بلق يف

 حضف هللا ٌن كلو «هجوز كسم نأ اديز حصنو ءاهل هّبح ىلع دّمَحُم رستو ءاهقالط ديري ديز

 . "دمحم اهب ینیو «بنيز یز قّلطف ءرهظي AN ناك «يعيبط رمأ ءافخإ ىلع هبتاعو «هرمأ

 ءاهّبحأف «هتبجعأف ءةرساح بنيز ىأر دّمَحُم نوكي Ol نوفني دعب نم ءاملُعلا ماق مت

 ءاهيلإ ةراشإلاب يفتكي لب «ةّصقلا يوري ال ًالشم ريثك نباف . فلّسلا a ÉS اًمَع نوضرعُيو
 مهنع هللا يضر فلّسلا ضعب نع ًاراثآ انهه ريرج نباو متاح نبا ÉS :ًالئاق اهيلع قيلعتلاو
  ًاضيأ  انهه دمحأ مامإلا ىور دقو .اهدروُت الف ءاهتَحص مدعل ًاحفص اهنع برضن نأ انيبحأ

 ."”هقايس انكرت ةبارغ هيف «هنع هللا يضر سنأ نع «تباث نع ءديز نب داّمح ةياور نع ًاثيدح
 ةّيوقلا ةدارإلاب ليقارعلا ازواجتف بح ا امهنيب عمج ةأرماو لجر Les دبألا ىلإ تباغف

 PE ىوتسم ىلإ رمألا عفرو ةيعرشلا ةيكزتلاو

 .302ص :10م TA ليوأت يف نايبلا عماج «يربّطلا (1)
 OTAN يف اهنم درو امو «304302ص ص «10م OAN ليوأت يف نايبلا عماج : يربطلا : يف all رظنا (2)

 . 37-38 /33بازحألا

 اهيف نعطي نأ ديري يتلا رابخألا  ةداع- لقني ريثك نبا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .472ص ء3ج «ريسفتلا «ريثك نبا (3)
 s ديزو بتيز ةلأسم ىلإ ةراشإلاب ىفتكا لب « ةصقلا قسي ملو «ربخلا ركذي مل لف ؛انهامأ à اهيف نعطي مث « ةلماك
 ام حّضوُتل «37 /33بازحألا à este LS ی ملف : :ةيآلا ةداعإب دعب نم  رابخألا يفتكتس (4)
 الو رهم الو دقع الو يلو الب اهيلع لخدي نأ ىحوأ هنأ ىنعم ؛ «لجو رع هللا وه هنم اهجيوزت يلو يذلا "ES : يلي

 نكجوز :لوقتف ل5 يبنلا جاوزأ ىلع رخفت تناك  اهنع هللا يضر  شحج تنب بنیز إو [ e ٠ ]رشبلا نم دوه
 .472 ص «3ج «ريسفتلا «ريثك نبا «"تاومس عبس قوف نم  ىلاعت - هللا ينجوزو «نكيلاهأ
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 روو “كو
 ةشيع نهنيب شاعف . كاذ ذإ ةريزجلا ةداع ىلع تاريثك ءاسن hiana aail تجوز مف

 É ىطعأو «نهنيب لدعف ءةدلاخلا مّيقلاو ةديمحلا لاصخلاو لامجلاو ةايحلا بحي ناك . ةديعس

 ضعب يف هعم ًاعيمج نهذخأو ءاهل صّصُخ يذلا اهموي نم اهنكمو ءًالماك هيف Léo ةدحاو
 بذع همالك . نهنيب احرق ًاحِرَم ناك . كلت دقحت وأ هذه بضغت ال ىّتح هتاحوتف وأ هرافسأ

 ناك . ةريزجلا هفرعت مل ىوتسم ىلإ ةأرماب عافترالاو مارتحالا نم ليس هلاعفأو هك

 عمم بلقلا ظيلخ قف ناك NS ىلع لدي ذآ اش نمام يديم الو Ed «برضب ال

 ىعسيف «ةحيبقلا ةءاسإلاو ةضرفملا ةعاشإلا نع فرطلا ضغي ءًاميلح ًاحماسم ناكو . هئاسن

 هءاسن رشاعو . ةلزنلا ةيآلاب وأ «ساّلا ةداهشب همس نم يت ام كب ةجوّلا ةءارب تابثإ ىلإ

 .اهيف رقعل اهنع es الو ءاهضرع يف نعاط نعطل ةأرملا Sb امف « هتافو ىَّتح

 يفالو ءايندلا ةايحلا يف ًاكيرش اهاضرت الو ءًاريبك ادو ةأرملل نكن ال صّصَقلا نكلو
 «ءاستلاو ASS نيب ةقالعلا ىلإ تعراسف .ًاريثك اليك مارتحالا نم اهل ليكت الو «ةرخآلا

 رقع يف ةأرملا تطيرو «باجحلا تدجوأو ءرتّسلا ىلإ قيرطلا hs دوُدُحلا تعضوف
 هيف عتري ءاضف E يتلا ةايحلا ةنيز نم ريثك A ةصق نم باغف . باجنإلاب اهترمأو ءاهراد

 «ملسملا اهب يدتقي الاثم ةروّص ةأرملاب دَّمَحُم ةقالع JR نأ بال ناك . ىغطيف «لايخملا

 D شارفلا يف رجهيو ءبضغيو ءروغيو EN «باجحلا ضرفيو « ءاستلا جوزتيف
 . ةفيطللا ةأرملا هجو يف قيرطلا تّدسناف . ءاشي

 لمحت تءاج KEJ BLD اهتفرع يتلا ةثالقلا ةيديحوتلا نايدألل ةّيعامتجالا رهاظملا نإ

 Lab ءاسنب . ةايحلاب هدهع لّوأ يف . ىسوُم تطاحأ ةيدوهيلاف . ةأرملل éS رك اياقب اهتاّيط يف

 A يراوجلاو Éa يتلا تخألاو «هتعضرأو «هرمأ تفخأ يتلا مآل :ًاعينم انصح هلوح

D jeيتلا هتنباو «هنوآ يتلا نوعرف ةأرماو « هيلع  dns dieمت .اهنبا هَّنإ ليق ىّتح  

 تدرطو «ىحللا ضيب بيبالجلا دوس الاجر اهرمأ ىلع تماقأو ءاهئاسن نع ةيدوهيلا تّلخت

 ةّيحيسملاو .نيّدلا يف EU لوح دل اهريغ نود ًاليبس اهتلعج إو ىح ءهَّوْهَي تويب نم ةأرملا
 ءاسّنلاو مّيَرَمو MSG ةأرما : تاريثك ءاسنب  ةلاسّرلاو ةايحلاب هدهع dl يف  ىسيع تطاحأ

 «هثعب تدهش يتلا Ds ؛هبحص رف دقو ؛هبلص نرضح يئاللا وأ «ىفشو ىربأ يئأللا

 «سادُقلا ةماقإ نم اهتعنمو «ةأرملا تضفر «ةسيئلا دوع Ge TS . ىرشبلا تعاشأف
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 ةلاهب ةميلحو ءةساَدَقلا نم ةلاهب ةنمآ اوطاحأ مالسإلا لاجرو . "ريد يف عبقت ءارذع اهتدارأو

 اذإ .لجر تحت تاجوز تايرخألا ءاستلا تناك من . مارتحالا نم ريثكب ةجيدخو «دجلا نم

Ontلوسرلا تام اذإو . باجحل ا يف ةيآ تلزن ةنيزلا نيبحأ اذإو . رييختلا يف ةيآ تلزن ةايحلا  

 جراخ ةأرملا تيقيو .مارتحالاو اهلوح سالا عامجإ تدقفو «ةسايسلا ةبلح نهرهشأ تلخد

 ةعئملل ةأرماو «باجنإلل ةأرما تّّلظو . سالا موت الو «ةالص اهب مات ال « ىَرْبُكلا ةسّسؤْلا

 ادب ام ققو ةّيمالسإلا ÉN ةيركفلا ةموظنملا اهموسر تعضو « باجحلل ةأرماو «باسح الب

 . مهتاحوُمْطيو سالا ةايحب ةقطان تماقتسا À اهتعّوط Es نآرقلا يف روص نم اهل

 :حابملا رمألا يف 2

 رو وتو
 ةملكلا كلتل لعفلا 5 AN دمحم EL تناكو ءًاضحم ًاركف هللا ةملك  نآرشلا ناك اذإ

e Saناسنإلا فداص   aليبَسلا عبا ام اذإٌركفلا ةملكلا هل تعّرش يذلا جهتلا  
 ds ايرث ةأرملاو سدجلا لاجم يف لعفلا جذوُمَألا ناك دقو .لعفلا جذومألا UE يتلا
 ALI فّقوت امو « ”تاديدع ءاسن جّوزت ًادَّمَحُم نأ يف نعاط نعط امف « عامجإلاب ىظحي

 «تاّيليئارسإلا ّنم يه الف LS ةّصاخلا ثيداحألا دنع ؛حّرَجلاو ليدعتلاب ءًاليوط

 ربعُتو «عيرشتلا دنست تناك لب Vo ةسايسلا تنب يه الو «نيدلا دسفت نأ اهنم فاخيف

 .لاق وأ دّمَحُم لعف ام هسفن ىلع طقسُي موقيف «درف لک ءآملُح Ds cu G شيعم نع
dsنم ءاشام حكنف «ةسرامُم هتّمضت ام ىتأ دقف ءًاظفل ثيداحألا هذه هدنع دّمَحُم لقي مل  

 لعفلا AU . ”ةدابع كلذ هداز لب ؛ هر ةدابع نع ٌنهترثك هلغشي مل" ؛نكلو ءءاسّنلا

(1) Liliane Crété, Pour Jésus la femme est l'égale de l’homme, pp. 59 - 63. 

(2) Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam, p. 11. 

 نم رثكأ لب «ةدحاو نم رثكأ جوزت هلأ رقت اعيمج ÉS ؛ تاياورلا فالتخاب لوسّرلا تاجوز ددع فلتخي )3(
 ةأرما ةرشع سمخ Ka «63 62ص ص :6ج ؛ ةّيوبنلا ةرينسلا «ماشه نبا دنع ةرشع ثالث وأ ES : «عيرأ

 . ۱13ص 5٠ج «3م «ةياهتلاو ةيادبلا ءريثك نبا دنع

ESC 4(تاّيليئارسإلا  dsةيعامتجالاو ةّيسايّسلا فورظلا  Laضارغأ مهأ تلكشف « عّضَولا بابسأ مهأ  
urكلذ متي ناك ام ًاريثكو . ثيدحلا يف  Dيف  AE,ص «ةئادحلاو مالسإلا «يفرّشلا ديجلا دبع :رظنا  
 93-111 ص
 . 341ص «3ج ءريسفتلا ءريثك نبا (5)
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 ءاذه كاذ دنسيو «كاذ اذه دنسيف «ةدابعلا يف لعفلا جذوُمَألا عم مات زاوت يف ريسي حاكتلا يف

 . "ناسنإلا ةايح يف ماجسنالا موقيف

 يف ال «حاكتلا نع نومّتوتي ال  مهرابخأ ىلع كلذ يف sagas  نوملسملا ناكو

 مهيف نكت ملو LEOL يف ةرم تاذ ماقإلا مهب لاط اًملف .ريبكلا حملا يف الو «ةوزغلا

 مث «كلذ نع لوسّرلا مهاهن ؛ءاصختسالا اهرْسَكل اودارأو « مهدنع ةوهشلا رمأ مظعو ؛ءاسن

 ةع ينعي ءاوعتمتست نأ مكل نذأ دق ,(di نإ" :لوقي هيدانم مهيلع جرخ

Paحاكن مهل حابأف  caوأ رمتلا نم ةضيقلاب' اذه «نورجي ءاسّنلا ىلإ اولورهف  

 «جرخي ملو اهعم ثكم ةأرماب زاف ْنَمو .ديدجلا بوتلاب رخآلاو « قلخلا دربلاب كاذو « "قيقذلا

dirلوسّرلا يدان جرخ  deلوقي ديدج : Dهلا لوسر  . Fنم ءيش هدنع ناك نم :لاق  

 A EE مک عّتمتي يتلا ءاستلا هذه

a E E ESا  

 ىزاوف «ءاستلاب نوعّممتيو «فيّسلاب نوبرضي ميظعلا JU رمألا اذه يف ساّنلا ناكو . ةنمؤُم

 مايألا ركذي مهنم دحاولا ىرتف «نيفسآ دعب نم - اهومرخ pt ودبي ةعتم مهدنع داهجلا
 تح ءركب يبأو 8 ل لوسر دهع ىلع GA رمن نر ةضبقاب عنمتسن انك ءااق لاخلا

 معنا :رمُع دهع يف ua pig هلعجيو «ديجلا خيراتلا ديعي رخآلا ىرتو “٠ ”رمع هنع ىهن

 }5 ع
 رمعو ركب يبأو ل هللا لوسر دهع ىلع انعتمتسا

 نم اهب as وأ ءاهليبس لاح يف ةرئاس قيرطلا يف ةأرما ىري ْنأ هيفكي ملسملا ناكو

 يضقيو ؛هيف يه ام فقوثف «هتأرما يتأيف «هلهأ ىلإ يرجيو « هيف وه ام فقوُي ىتح «ديعب

(1) Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam, p. l1. 

  (2)ص <4 ج «حاكتلا باتك ؛ حيحصلا عماجلا «ملسم 130.

 ) )3حلا ءانثأ ةعنملا حاكن ةحابإ يف ةريثك ثيداحأ بابلا اذه ينو . 133ص «4 ج ءحاكتلا باتك « حيحصلا عماجلا «ملم .
 131 (4)ص 4 ج ؛حاكتلا باتك « حيحصلا عماجلا ؛ملسُم .

 ) )5ملسم  àحاكتلا باتك » « حيحصلا عماجلا « : ságحاكن نع يمل نا ىلإ تبهذ ىرخأ ثيداحأ دروأ دقو . 131ص

Dd نع هللا لوسر ىهن سابع نبال لوقي يلع“ عمتس دقف a A ةلحرم يف هحابأ ناك نأ دعب ee مایا ad 

 موُحُل لكأ نعو «رييخ موي ءاستلا  EYص 135 .
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 «ةمراع ةوهش ٌناجيه مهدنع ةأرملاب راصبإلا ناك . "هيف ناك ام ىلإ دوعي مث ءاهنم هتجاح

 الو «ةالابمألللا الو ربصلا نوعّنصتي الف anb ًارمأ مهدنع ةمراعلا ةوهّشلا ةيبلت تناكو

 ليزي «لمعلا باحر يف ةعئم ًةلالطإ ةجاحلا ءاضق ناك .تبكلا نوشيعي الو ءسمّتلا نودهجي

 CNRS يف الإ كلذ نم صالخ الو «نامرحلاو تبكلل ةروص لّككشتي يذلا ناطيشلا حبش
 ی افران ما ارو یف تاملار يدلل للا لأ اك عاجلا ناكو .لالحلا

 امل ًاعفرو «نيملسملل ىلاعت- هلا نم ةصخرأ كلذ يف اودجو دقو »° 2هورشابف «كاسمإلا

 ae لكألا هل لحي L مهدحأر طفأ اذإ ناك af : مالسإلا ءادتبا يف رمألا هيلع ناك

 بارّشلاو ماعطلا هيلع مرح ىَّلص وأ مان ىتمف «كلذ لبق ماني وأ «ءاشعلا ةالص ىلإ عامجلاو

 . "ةريبك ةّقشم كلذ يف اودجوف «ةلباقلا ةليللا ىلإ عامجلاو

 RE يهو هنأرما ىتأف «ةأرما ىار 5 . هللا لوسر نإ" :دّمَحُمب ءادتقا مهيأر يف لمعلا كلذ ناكو (1)
 رصبأ اذإف «ناطيش ةروُص يف ربدُتو «ناطيش ةروّص يف (BAM : لاقف ؛هباحصأ ىلإ چرخ م ؛هتجاح ىضقف
 .130.129ص «4 ج «حاكنلا باتك « حيحتملا عماجلا a ai يف مدري كلذ إف «هلهأ تايلف ءةارما مكدحأ

 ا AE :ثيدحلا ريسفت كانه رظناو

 زف ما هلآ مع نه اب نأ
 نح ورشا اوکو بغت لل بص ات اوتو شوقي

 .187 /2ةرقبلا «4 JIT ىلإ َماَيِضلآ أوُمتأ مث PE ENTRE gian LIT مک

 سابع نبا غلب دقف «ءاستلا ىلع نوربصي الو «لكألا ىلع نوربصي اوناكو . .209ص lg » هريسفتلا ءريثك نبا (3)

 نع ثّدحُي كلام نب بعك نب هللا دبع" عمُسو :'هلهأ ىلع عقو «موّصلا هيلع بجوو «مان امدعب cote نب pas نأ“

 «تمان دق هتأرما دجوف ءهدنع رمس دقو ؛ةليل تاذ ا يلا دنع نم باطلا نير عجرف[ . . ]:لاق هيبأ

 ءاج لب ؛هرمأ رم فني ملو . "كلذ لشم كلام نب بعك عنصو ءاهب عقو مّ اتمت À : :تلاقف ءاهدارأف

 Gels «تمان دق اهل : تلاقف ءهلهأ لجرلا ديرب ام ىلع ةحرابلا يلهأ تدرأ A ؛هللا لوسر اي : لاقف' «لوسرلا

 كيلإو هللا ىلإ وكشأ : لاقف ء5 يبنلا ءاج“ PA «ىرخأ ةياور يف ةّصق ىلإ ets روطتيو ٠ ”اهعقاوف «لتعت
 اومعزف « « موصل درأ اأو «ةتمئامدعب يلهأ ىلع تمقوف e يسفن يل تلوس يّنإ : : لاق ؟تعنص امو : لاق «تعنص يذلا

 سابل نه RS ii مالا لل ES لجأ > باتكلا لزنف ٠ لعفت نا اقيلخ تک امو: لاق . ينل نأ

CESSE ES E Jsir. iahدرشألآ طب  PE Ge 
 اهمرحي نأ لوسُرلا داك ؛ ةسّدقُم ةيعرش هتبسكأو ؛ثقرلا تّلحأف « ةيآلا تلزنف ءهلا نم ةمحر رمع ىوكش تفداص
 . ميلع مهب هللاو «نوناتخيف ؛ هللا نوطلاغُي اوناك ذإ ؛مهلامعأ "نم فلس Le اهب هللا افعو «نينمؤملاو هباحصأ
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 تناك املثمق a eite اك قاع ده En An ناك نزف

 «هّسمو ءرخآلا طلاخُي امهنم لك ةأرملاو nd تدير امرا ا اجب

Parlasنم ةدحاولا تناكف .  LEبلطت  Leإو ىح ءاهريغل هيطعُت الو ءًالماك  

 بنيز ىلإ ًافطخُم هدي لوسرلا دمو اهتبون تناك ÓS ءًالثم ةشئاعف . دحاولا تيبلا نهيب َعَمَج

 ".Ses ودي Æ  يبثلا فكف «بنيز هذه" لوقت هيلإ تماق «سمادلا ليآلا مالظ يف

 قو 'اتبختسا ee plis بنيز اهيلع تّدرو ءاهتتفّتعو ءبنيز تمصاخ لب ؛كلذ

 اهدنع ماقأ لوسترلا اهجئزت امل RE feu نم رثكأب ةبلاطملا ىلإ نهضعبي رمألا بهذي

dwتنب ةدوس اهل تلزانت امل ةشئاعو . عبسي نأ هتدارأف  Sنع  pasتربك » 

 ةشئاع تناكو e Vo pu مويو اهموي « نْيموي ةشئاعل مسقي هللا لوسر ناكف' حلم اهب تبلاط

 . ةدوس U لثم ةأرما بحت ال

 ةدحاولا ةأرملا تجوزو «ًاريشك دحاولا لجّرلا تجوزف «موقلا TC تلمحو

 ءاعست يلع جوزتو ءًاعست نامثُع جوزتو ءًاعست رمُع جوزتو ءًاعبرأ ركب وبأ جوزت .ًاريثك

 فوع نب نامحّرلا دبع جّوزتو É ماوعلا نب ريبزلا جوزتو ءأعست هللا دبع نب ةحلط جّوزتو

PE 
 DOTE POP AR ANS سابل نَه > هريسفت يف «209ص Mg ءريسفتلا «ريثك نبا (1)

 DE «عست يفألإ ىلوألا ةأرملا ىلإ يهتتي لن هنيب مسق اذإ ناكف ءةوسن عست يِتلل ناك : لاق سنأ نع [.. ۲(
 «بئيز هذه : تلاقف ءاهيلإ هدي ٌدمف «بنيز تءاجف «ةشئاع تيب يف ناكف $ ءاهينأي يتلا تيب يف ةليل لک نعم تجي

Us4 ۔  cou.انلواقتف  g>اتبختسا ” - Le psبنديز ىلإ يأ اهيلإ هدي دمف هلوق"  loi. 

 اتعجارت يأ ؛ةشئاعو بنيز ينعي اتلواقتف هلوق . حيياصم توُيبلا يف ف سيلو JAN يف ناك هلال ta ةبحاص ةشئاع

 شماه يف حرشلاو 174.173 ص ص «4ج « حيحصلا عماجلا ؛ ملم «"امهتاوصأ اتعفر يأ ؛ اتبختسا ىَّتح لوقلا

 .179 ةحفصلا

TOأ جّيزت نيح- 00 هلا لوسر نأ نامحرلا دبع نب ركي يبأ نع [ .  REدعب-) جرخي نأ دارأف اهيلع لخدف  

 «ملسم ,TU عبس ركبلل caches «كثدز تئش :[à لک هلا لوسر لاقف ؛ هبوثب تذخأ (ماّيأ ةثالث

 جوزت اذإو ءاعبس اهدنع p ىلع ركبلا جوزت اذإ [ يضتقي ] عرشلا“ ناكو . 173ص tdg: gra ناخ
CSشماه ىلع حرشلا رظنا ثالث اهدنع ماقأ ركبلا ىلع  Ed178 . 

 cho اهيف ةأرما نم ةعمز تنب ةدوس نم اهخالسم يف نوكأ أ لإ بحأ ES ام : تلاق ةشئاع نع [ . . ] (4)

 ناكف . ةشئاعل كنم يموي تلعج دق ؛ هللا لوسر اي :تلاق ؛ةشئاعل و هللا لوسر نم اهموي تلعج تربك ÓD :تلاق

 . 174ص :4ج «حيحّصلا عماجلا :ملسُم ؛ ”ةدوس مويو اهموي à نْيَموي ةشئاعل مسقي هللا لوسر
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se 0)3 2 م  +« A 
 نم نيعست وأ «نيعبس وأ ce ءًالوهم ًاددع ءاستلا نم يلع نب نسا Sge نيرشع

 ةكتاع تجوزت ءاستلا نمو POA» يمس ىّتح ؛ءامإلا نم ةئامعيرأ وأ «ةئامثالئو ءرئارحلا
s … . x - - 53 2 z 05تجلوزتو «ةعبرأ ةلهس تجوزتو «ةسمخ بنيز تجوزتو «ةسمخ ءامسأ تجوزتو «ةسمخ  

 PEN تاريثك ءاسن

LÉGALE رارقإلا الإ عيطتسي ال ءاهلبق ثيداحألا يفو «دادعألا هذه يف EN) 

 لصاوخملا عامجلا اهتنيز تناك ءاهيف ةيمالسإلا ةّيبَرعلا مث «ةريزجلا يف  esدشنت هذه

 سنجلا ةسرامُم ىلع موقلا ةردقب ثّدحي كلذو « ةبعادملاو ةعجاضملاو ةعقاوملا لاصخ .

 «نوفصي لوألا ماقف «نوثرحي هيف ًالقح كلذ يف نورصاعُلاو ىمادقلا دجو دقو

 لاقف «نوحرشيو «نولّلحيف «مهلامعأ نم نوقلطني نورخآلا ماقو يوت نرمي

 «"نامرحلاو تبكلا ىلع هتلالدب مهضعيو PIAH سنجلل ديعّسلا راطإلاب مهضعب

 مايق رمألا ىلع لعبلا لجّرلا ماقف «مالسإلا ىلإ ةّيلهاجلا ّنم لاوحألا ريغت مدعب مهضعبو
 دهاشلا اهوريتعا لب ءرابخألا يف ةظحل اوكش ام اعيمج  مهّتكلو HN ىلع يعارلا

 . ليلقب هديعُبو مالسإلا ماق ةعاس ةريزجلا يف ةايحلا ىلع نّيبلا

 . خيراتلا بك يفو ةباحّصلاو ELU نيرشبملا ةرشعلاو نيدشارلا ءافلُخلا مجارت LS يف كلذ رابخأ ( 2
(2) E. L 2, t.3, article : لإ - Hasan B. ‘Alî, (L. Veccia Vaglieri). 

 ) )3؛ ةباحصلا عمتجُم لاوحأب ةيايّرلا ودش « ميركلا دبع ليلخ :يف كلذ ليصفت رظنا  AZNةباحصلا ءيناقلا
 سيمع تنب ءامسأو «ليفن نبرمع نب ديز تنب ةكتاعو . 394 359 ص ص «ةباحصلاو  atليهُس تنب ةلهسو

 طيعم يبأ نب ةبقع تنب موثلك مأو «ورمَع نبا .
Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam. : ةبيدحوي باهولا دبع باتك راطإلا اذه يف جردنيو (4) 

Malek Chebel, L'imaginaire arabo - musulman. : لبش كلام باتك يف كلذ ءادصأ دجنو )5( 

 ريغت مدع نع فشكلا سجاه مكح دقو . سوب ةفلأ بيكو ميركلا دبع ليلخ تاو راطإلا اذه يف جردنتو (6)

 هدعب ةيبرعلا ةايحلاو مالسإلا لبق EGILL نيب اهيف تانراقملا osla eo lei مالسإلاو at نيبرو الا

 454 41ص ص ؛ةيمالسإلا ةعيرشلل a «ميركلا دبع ليلخ :رظنا .رابخألا نم EE لامهإ ىلإ

 HI ودش ؛(ةئام هتاحفصو بانكا لك) يفيلخلاو يدّمَحْلا نيَدهعلا ف ةأرملاو لجّرلا نيب ةقالعلا : برشي عمتجُم
 يف ةأرملا نع رابخإلا ءفسوُي ةفلأ ؛413 351ص ص ؛ةباحصلاو ةباحصلا : EE «ةباحصلا عمتجم لاوحاب

 .(133 هتاحفص ددعو «باتكلا لمجُم) Ely نآرقلا
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 ةايحلا نيدايم نم اهريغ باصأ املثم فيرحتلا اهباصأ ةريزجلا يف ةّيسنجلا ةايحلا نكلو

 تیلیو «ةدايّزرلاب تيليو «لاحتنالا اهيف متو cp اهيف متق ALI y ةّيعامتجالاو ةّينيدلا

 tayè لثمدوعت-لاجما اذه يف ءاهب اقوثوم وأ «ةلسرُم وأ ؛ةعوفرم_ ثيداحألاف .ناصفّنلاب

 PES نرقلا رخاوأ يف الإ ةلماك اهتروص فوتست مل اهَّلعلو «يرجهلا يناثلا نرقلا ىلإ
 ui, Lai عضوو ًانيودتو CUS اهنع AE مجارتلاو خيراتلا بك يف ةّيورملا صّصَقلاو

Las.يف لمحت  ثيداحأو  lb؛صَقلا بيط حفن  SU ONةرادج نع ردت ةدام » 

 «ريبكلا مامتهالاو ةيغاصلا ناذآلا موقلا نم صاقلا نمضي اهيو «ريثكلا ةّدَللاو ةعلا نم لمحت

 تاجوُزلا ددع ىلإ رظناف . لالحلا حاكتلا ىلع ةردّقلا يف مهدادجأ تالوطُب نع ado وهو

 ga لها ديم Í ىلع فقت «ةدحاولا ةأرملا دنع جاوزألا ددعو «دحاولا لجّرلا دنع ًالثم

 oi ءًاعست ةحلطو ءاعست ًاّيلعو ءًاعست نامكعو ءًاعست رمع اوجوز اذإف .ريغ ال لوألا

  كلذب  مهنوبسكيف «تاياورلا بلغأ ىلع ًاعست جّوزت le لثم be ريغ رخآ ئيش اولعفي

 ةجيدخك نهلعج ريغ رخآائيش اولعفي مل مُهّنإف D LE رثكأ اوجّوز اذإو . ةسّدقُم ةيعرش
 ّنم ةعدخف «هنع داز STA ددعلا نع كاس وأ انه  ددعلا لق اذإف .ةثالث تجوزت

 برتقا انإو .هرمأ حضفت Y ىّتح هنم رست وأ ءاهنع توكسما هاياون ىلع فقت ال ىح «صقلا

 عفريو ءروُمألا لوهي نأ عطتسي ملف ءارارطضا كلذ ىلإ َرْطْضا هّنالف ؛ًانايحأ لوقعملا عقاولا نم

 JF يف الفم ناك لجّرلاو «ءاسّنلا نم م ًاریبک ًاددع ركب ابأ جوزي نأ ۔ ًالثم  عيطتسي ال وهف . ددعلا

eu àلدو لق اب يفتكيف . 

 PERRO ًاريبك ادع 6255 ينأللا ءاسنلا كدلوأ نسم ةدحاولا ةأرملا ىلإ رظنا م

 es ot تاجوُزلا' ءالؤهف . امئاد مهسفنأ مه لاجّرلا نم ةعومجم يف لقتنت اهدجت
aتانب  uEنيرشبْلا ةرشعلا وأ نيدشأرلا  EEءافلخلا نم مهيفف ؛ جاوزألا امأ «  

 RÉ نيرشيلا ةرشعلا نم ةثالث مهيفو [ . ٠ ]يلع مامإلاو «قورافلاو Ga» : نيدشارلا

 5 *فوع نب نامحرلا دبعو ريبزلاو ةحلط مه

 ( ah ga paaa ECIيفرّشلا ديجلا دبع :هنيودتو ثيدحلا  eكلذكو 103 ص «ةثادحلاو مالسإلا :

E. L 2, ,3ب article: Hadith, (3. Robson). 3 

 . 46ص ؛ ةّيمالسإلا ةعيرشلل ةيخيراتلا روما ؛ميركلا دبع ليلخ (2)
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 « ةّنجلاب نيرشبمو ءافلخ ءادبأو ءافلُخ ءءافرشلا نم ةعومجم ةفيرشلا ةأرملا وجوز دقل

 . ةباحصو ةفيلخ ءانبأو ةفيلخ نيب وأ i نيرخآو ةفيلخو ةفيلخ نيب ةمسق نهنم ةدحاولا تناكف
 «ةّمألا ةداس نم Ad رمأ ىلع ماق A كاكتحالاب ةّيعرش LE ءالؤه بسكي ام اذه يفو
 «ةأرملا سفن هلم جوزتف «رخآلا ةفيلخلاب ىدتقا ةفيلخلا اذهف «ءادتقالا ةبغر نم ريثك هيفو

 اهلثم تجّوزتف «ىرخأألاب تدتقا ةأرملا هذهو «يداعلا يباحّصلا وأ ناب شبا لعف كلذكو

 . يباحصلا وأ ELU رشبلا وأ هنبا وأ ةفيلخلا كلذ

 ,ًامالعأ ةتباّثلاك ةمئاقلاو «ةريزجلا تالئاع يف ةرّدجتملا ءامسألا انعدخت نأ بجي الو

 ركب يبأك ًالجر Of انملع اذإف .رخآلا ولت دحاولا ÉI اهلقانتي ءاهانكو اهباقلأب 6 نع بأ

 نهئابآو ءاستلا ءامسأ هلمحت تناك ام انل ناب "همسا يف نوخرؤُملا فلتخا دق قيٌدّصلا

 Poe يثيم ملاع نم CALE y نهدادجأو

s À 

  -3:ناميإلا ةريضح يف لوُخدلا

 امك نآرقلا يف رك ال ادل ام : لب Eu ةَمَلَس ْمَأ تلاق موي en تاذ رّيغت ءيش لک

 ينعري ملف" :ةلماك Las يورت يه اهو .باوجب D اهيلع لخبي ملف «“”؟لاجّرلا ركذي

CD)مهنمف' 152ص «8ج 8 ممألا خيرات : يف نيعباتلاو ةباحصلا خيرات نم ليذملا ليذ باتك نم بختتملا ءيربلعلا  
 ge همسا :مهضعب لاقو «ةفاحق يبأ نب هللا دبع en ملعلا Jal مظعُم هيلع يذلاف « همسا يف فلتخا ركيوبأ

 - مهخيرات نم باب اهولعج نيذلا وأ مهملع اهيلع اوفتو نيذلا ءاوس. بانك دنع ءاستلا يف ثيدحلا ناك (2)

 رمألا اذه ًناكو ؛ةافولا ىلإ هب مهلوُصُو دعب الإ كلذ نوضرعي الف دمحم يف مهتاباتك نم ريخألا لصفلا لمي

 جرخلا اذه نكلو . .ةافولا ىّتح دالیلا لبق LÉ ef SU صوم يف هب اوماق ٌداج لمل هكف جرخُم مهدنع

 اذه يف belgas NS «یذتح الث ماقف «سیدقتو ةيعرشب يظح اهليذ يف إو ءةريسلا يف ماقْذإ

 كلش نود ۔ررمث  ثيداحأو ًارابخأ- صّسمَقلا هذهف . هفئاظول Lany هرهاظمل ًادصر هعّبتت ىلإ ىعسن امو «لمعلا

 تيحأف «ةمدعنم نكت مل نإ ؛ةيهاو اهمالسإو Late يف ةريزجلاب اهتقالع نوكت دق « ةّيركف ةموظنل ًادوشنم ًاباطخ

 يف "5 هجاوزأ ركذ" لصف يتأيو Less obod ags « ةّيعرش نع احب لعفلا gi اهتقيرط ىلع
e kieبايو" .63 56ص ص «6ج ؛3م «ةّيوبتلا ةريسلا «ماشه نبا دنع .باتكلا ةياهن يف «ريخألاو سداّسلا  

 نم "ادمن نأ نكمُي يتلا باوبألا نم باب Jins «لوسرلا ةافو ركذ دعب ةياهتلاو ةيادبلا يف ءاج 45 هتاجوز
et alةيادبلا «ريثك نبا :رظنا  AIU3م » Sgيربطلا : لبق نم يربطلا لعف كلذكو < 328 312 ص ص » 

 .418 410 ص ص «2ج «كوأملاو ممألا خيرات
 . 468 ص «3ج ءريسفتلا «ريثك نبا (3)
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 ىلإ تجرخ et «يرعش تففلف «يرعش cu . . ]رينملا ىلع هؤادنو الإ موي تاذ هنم

 ؛ساّنلا اهّيأ اي :ربنملا دنع لوقي وه اذإف «ديرجلا دنع يعْمَس تلعجف « يتيب ةرجح «يترجح

déَنيِمِلَسُمْلا نإ ) :لوقي  ىلاعت  one Lo TT 

 cn Gandi ont َنِرِبّصلاو gáa sut تقلا

oaii gaaiٍبَمِبَّصلأَو َنِمِبَّصلآَو  Loiمهجور  chasi 

LAمحل هلا دعا ترڪ دلا اًريثك هللا  PP Chi 

 el ge ail تورف «نهلاؤُس اهلاؤُس حبصأف GLa ot est ؛ ةعرسيو

 Pr نهل نآرشلا باجتساو ؛ةّصقلا يف ةّملَس ّمُأ تفتخاف . هنلأسف ءاعيمج لوسرلا تأ

 «نهيلإ قرطتي نأ لبق «ًاليوط لاجّرلا رگد نأ دعب نم AAE اهاّبل نوكي دق ."نهتوعد ىبلو
 . مهيف لزنيو «لاجّرلا بطاخُي لبق "نم ناك املثم نھبطاخو «نهل ةباجتسا لزنف ءاهاّبل هّنكلو

 هيلع تلزن يتلا ةديدجلا تايآلاب حدصي ربنا ىلع دمحم ءادن هيلع عقو دقل .ةأجالا تناكف
 هّنكلو . 4 اًميِظَع CE مه هلأ َدَعَأ نيذلا ؛هللا دابع يف نهرشحف ءًابجع ًاعقوم

 داق اس ل اوس E ل كت لا

 تاركاذلا ee تاظفاحلا ,تامئاصلا «تاقدصتملا «تاعشاخلا «تارباصلا ؛تاقداصلا

 عصي ربنملا ىلع Auf ناك ÓS : تاجوّزلا نم فنصلا اذه الإ لوسّرلا دنع قالي ملو . ًاريثك هللا

 ىلإ تعمتساو ءاهتيب ةرجح زواجتت ملو «تجرخو G G حرس تناك يتلا تّنل
 اهئارو نمو GLA تناك .ةراتّسلا ءارو نم عمتست DS ؛ديرجلا دنع ىحوملا مالكلا

 جيلا دع دقل .ناسنإلا اش امل ةروص كو تناكو ؛نآرّقلا ءاش امل ةروّص ؛تاجوّرلا

 .35/33بازحألا )1(

 .468ص ؛3ج «ريسفتلا «ريثك نبا (2)

 لن m2 هللا لزنأف ؟تاسمؤُلا ركذي الو ءنينموُلاركذي هلام : 6# يبثلل ءاسنلا لاق” (3)

«lisحالو . 469ص «3ج ءريسفتلا «ريثك نبا  pienuiاشا اجرا كس تيد  

 رهلاوس نع ًاباوج نوكتس يتلا ةيآلا بساني ام yas .(تانمؤملا /نينمؤملا) اصوصخم ًاعيمج تاجولا مالك يف حبصُي
 .(. . تاقداصلا /نيقداصلا «تاتناقلا /نيتناقلا «تانمولا /نينموُلا ءتاملسُلا /نيملسُلا)

 .35 /33بازحألا (4)
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 ءرشني ناك يتلا بادآلا Set À يف OT ىقال اذإف ,de ءاسنل fus هتاجوز /هتجوز

 ءاسن ىلاعت هللا اهب رمأ بادآ هذهف « يختي يتلا بادآلا كلت هتاجوز يف لجَرلا يفالُي نأ بجو

ENنهل مت ةمألا ”* . 

 نم «تاجوّزلا اهئارو نمو EE ee امب ءافتكا الف . ناحتمالا ناك مت

 يف ةأرملا ّنأو ةصاخ cet aia alip ندري ءاسّنلاو ءءاسن نهو يهف « مالسإ

Aا  

 - موي تاذ  رمعو ركب وبأ أجاف دقل .نأشلا تاذ يف لوسّرلا نم «هعم ركب وبأو ءهعمس

UEلاقف «تکاس ذي ومو «هؤاسن هلوحو «سلاج يِّنلاو الخدف  peهللا يضر  
 ءاهقنع تأجوف ءًافنآ ةقفتلا le. Lee ةأرما - ديز ةئبا تيأر ول ؛هللا لوسر اي:  هنع

  ركبوبأ ماقف «ةقفثلا يننلأسي يلوح نَه :لاقو «هذجاون تدب ىح دي  يِبَنلا كحضف

 نالوقي امهالك «ةصفح ىلإ  هنع هللا يضر  رمُع ماقو ءاهيرضيل ةشئاع ىلإ  هنع هللا يضر

 E هللا لوسر لأسن ال ؛هللاو :َنلّشف ef هللا لوسر امهاهنف ؟هدنع سيل ام ب بتلا نالأست
 اهبرضيو cleit ضري ءًاعاضخإ ةأرملا عضخُي رمُع ناك . “”هدنع سيل ام سلج ا اذه دعب

 au gli سفتلاو هتاذ مالسإلا ناك . اذهك رمأ ىلع ًارداق لوسّرلا ناك امو .نيلت ىَّتح

lAsرعشتل ىّتح ءاهعم احماسُم  Àهيلإ تلآ ام هل ةق ةقالع ال « ىرخأ ةنيط نم ناك  

 ءامهنابدۇي  هيتجوز Le ىلإ رمو ركبوبأ ماق LA هارت كلذل دعب نم روُمألا

 . كلذ نع امهيْهَن ىلإ عراسي ءامهنابرضيو

 A ار

 اكف O T اهببسب تلزن ْذإ ؛رخآرثأ  اضيأ  تفّلخ اهّكلو . طق هدنع سيل ام

 .464 ص 43e «ريسفتلا «ريثك نبا (1)

 .اجو ةذام e طيحملا سوماقلا «يدابازوريفلا MEEA PR PEO ETE 463 ص 3g ؛ریسفتلا 8 نبا (2)

sk ui fus Íًالييج احاَرَس  
 أنكم تنِسَحُملِل PROS الا وزو هلأ ترد يش داو © 28 /33بازحألا «4 اسيظَع اَرَجَأ ّنُك للا

 وأ 'رايخلا ةيآ تلزن امل“ :'يترابع كلذ بناج ىلإ ريثك نبا لمعتسيو « رييخُتلا ةيآ 49 Da ىلع قلطأ دقو . 29.

 . "رايخلا هللا لزنأ امل“
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 و
 ب نأب  ي  هلوسرل  ىلاعتو كرابت هللا نم رمأ“ ردصق .ًاديدج ًاناحتما نه

 ت و ا و ع لم دک نش ىلإ نهم ام

 ًادحاو ًاتوص نمف .“"ليزجلا باوتلا كلذ يف  ىلاعت هللا دنع نهلو «لاحلا قيض نم هدنع

 يف توّصلا كلذ ىدص ماقو . ”ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا اندرأ الإ : ةشئاع ءار ود ري

 هءاسن /هتأرما ىري هيف QUE دنع LE ىدّصلا عجر ماقو ءًاديلخت aiai رابخألا

 .ًائيش كلذ ريغ َنيغتبي الو «ةرخآلا رادلاو نمؤُلا هدبعو هللا ندري :يبنلا تاجوزك

 نأ نيب هءاسن ريخي

 انه  ةشئاع تبعل «ءاسنلا يقابل آكرحُم ًارود ةيضام ا ةّصقلا يف GC c املثمو

 اهنم رتب ول ؛ةكسامتم ةدحو تاجوزلا تناك .ريغ سيل ًاميمعت ةّيلمعلا تدبف ءروّدلا سفن

paaieدقعلا كفناو «ماظتلا لتخاو «ءانبلا راهنا . ETANTEةشئاعو «ةشئاع  

 FESP Em لشملل ةداعإ تاجوّرلا رايتخا ناكف ؛ةرخآلا راتلاو هلوسرو هللا تراتخا

 ام كيلو fs de نكيلو ثالث نكيلف ءئيش ةّيركفلا ةموظنملا يف تاجورلا ددع

«Cetتلبق ام َنلبقي نأ تايرخألا ىلعف «ءاستلا ةدّيس تلبق اذإ لوقت 3 نأ ةّصقلا ةياغف » 

 ؛ةّمألا يف نينمولا تاجوز ةصاخ Las ؛ةّصقلا يف لوسّرلل تاجوز ًاعبط نم تايرخألاو

 نأ دير ةّمألاو . ةّصقلا مَه-رمألا عقاو يف نه ّمَألا ءاسنو . De us ةمألا ءاسنو

 لوسّرلاو هلا راتخت اهلعجتف ءاهرمأ حضتفي ال LÉ ءاهيلع ةصقلا رتستتف ءاهلعب ةأرملا راتخت
 ءاهسفن نوخت ًانايحأ  اهّنكلو ءامهريغو ,aci ةشئاع ءارو رَّثستتو ؛ةرخآلا رادلاو

 PEUT هللا لوسر انريخ :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع" ilap فشكتو

 462 ص «3ج «ريسفتلا «ريثك نبا (1)

 - ىلاعت هللا هرمأ نيح اهءاج هللا لوسر OF :تلاق . تاجوّرلا تدتقا اهب 3928 رابخألا هذه يف ةشئاع تماق دقو (2)

 يرمأتست fe يلجعتست ال نأ كيلع الف ءأرمأ كل ركاذ À : لاقف Æ هللا لوسر يب أدبف :تلاق ؛هجاوزأ رّيخُي نأ

LAتلاق  هقارفب ينارمأي انوكي مل يوبأ ّنأ ملع دقو  ty: RUSSEلاق ىلامت-  Sgip: 
SNمات ىلإ 4 كج  ENةربخآلا رادلاو هلوسرو لل ديرأ 6 ماتسأ اذه يأ يفق : هل تقف  [ ol] 

àلاقف « «رجحلا ارقتسا مك لک  : bpءاذكو اذك تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع  zÉلشم لوقت نحنو :  

 .462 ص 13 ءريسفتلا «ريثك نبا ء "ةشئاع تلاق ام

 . 464ص ء3ج «ريسفتلا ءريثك نبا (3)
 . 463ص «3ج ءريسفتلا ؛ريثك نبا (4)
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 ءاسن : اهازغم نع ةّصقلا تحصفأو ءروُمُألا تّرعت دقل !ًءانرتخا لوقت 7 فيك رظنا

RARESعيضيو .  de AMلوسترلاو  usهجو ريغ ىقيي الو ؛ةرخآلا  

 Es à D بحُك يذلا a .ةقوكت ذأ دي ملا تناك يذلا لجل ءَ
 LAN ةايحلا هذه LÉ ةايحلا يف نهتابغرو Ale yak ءاضرإ ىلع هتردُق مدعو هتقاف ىلع

 هبلطتو ءرمُع ةجوز هبلطت EU ًابلط ةّصقلا يف تلكشت «نهدنع احلم ًاسجاه تناك يتلا

 ىلإ ةأرملا عَرهُتو ءاهتتيزو ايندلا ةايحلا بيغتو OT تاجوّرلا هبلطتو « ةصفحو «ةشئاع

 ايلا ايحلا ab يتلا كلت SN يتلا ةأرملا حبش بيذيو ءاهّير ىلإ ءاهلعب
 اهلثمب كلذ يف يدتقت يهو EN سوُمُت رمغي نمألابو  ةّصقلا فلت ة ةداعسلاب رعشتو . ااو

 . *كحضو «حرف ىح «ةشئاع هتراتخا نام يذلا ES ءجّدوُمنألا

 «تايضار ُهكرتخا Sy ."نهلعب دمحم رايتخا ىلع ًافيفخ ًالمح ءاسنلا ةّصقلا تلمح دقل

 هل مسرت تماق مث ءةَّألا نل اهتراتخا يتلا ؛تاملسملا ءاسّنلا ةريضح «ةريضحلا َنلخد

 :َنلُّقف 86 هللا لوسر ىلإ مج امل Os «قانخلا نهيلع قّيضُتو «دودخلا
 لمع هب كردت لمع انل امف «ىلاعت هللا ليبس يف داهجلاو لضفلاب لاجّرلا بهذ ؛هللا لوسراي

 لمع كرد اهّنإف ءاهتيب يف كتم تدعق ْنَم: لك لوسّرلا لاق «ىلاعت ليبس يف نيدهاجملا
 لاؤّسسلا دعي مل ةريضحلا َنلخد دقو ؛نآلا .رمألا يضُق دقل .“”ىلاعت هللا ليبس يف نيدهاجملا

 تيبلا يف ءاقبلا ra ايدج S II نع باوجلا حبصأ لب «ةوظحلل باب نهل حتفيل
 .رخآلا داهجلا لجّرللو ءداهج ةأرملل

séيف [ ةأرملا ةالص نوكت نأ يضتقت ] ةّيعرشلا جئاوحلا' اذإف «ًاثيشف ًاثيش تافاسملا  

anلوسر لاق  CORE 

 ةأرملا ةالص“ :لوقي لوسترلا اذإف «رثكأ تافاسملا تقاض مث .””نهل ريخ نهتويبو « ””تالفت

 462 ص 13 «ريسفتلا «ريثك نيا (1)

 .464ص ء3ج «ريسفتلا ءريثك نبا (2)
i )3(نيب بّيطتُم ريغ يأ ؛ لفت لجر .بيطلا  e JÉN85 هلأ :ثيدحلا يفو [ . . ]لافتمو ةف ةأرماو  - 

 Lall يهو ؛ ةبيطتمب تسيل يتلا N: Le وبأ لاق « بيلا تاكرات يأ ؛ تالت دجاسملا ىلإ ءاسنلا ج 5 :لاق
 . لفت ةّدام a ناسل «روظنم نبا «”حيّرلا

 لق نم ریدقت لب ٠ بيسمل ا نب حورألا وهو «ثيدحلا اذه لقان يظح دقو . 464ص «3ج «ريسفتلا ءريثك نبا (4)

 Jaa لجر'و «"روهشم ةرصبلا Jal نم Je : هيف لاقف ءريثك نبا
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 UE pr يف اهتالص نم لضفأ اهتيب يف اهتالصو ءاهتيب يف اهتالص نم لضفأ اهعدخم يف
 نبا قوسيو «ةالّصلا دنع فقي الو ILH رهاظم لَك اهتيب يف اهدوُحُق لمشيف « ميمعتلا متي مث

 تجرخ اذإف «ةروع ةأرملا نإ :لاق لب يبتلا نع" :ًادانسإو E «هيف قشي ًاثيدح ريثك

 اهفرشتسي ال ىَّتحو .””'اهتيب رعق يف يهو اهّبر ةحورب نوكت ام برقأو :ناطيشلا اهفرشتسا
 ةّيلهاجلا جربت جريت ال نأ رمألا ىضتقا مّ ءاهتيب رعق يف عبقت نأ رمألا ىضتقا ناطيّشلا

 رامخلا يقل [ es رست ةيشم لاجّرلا يدي نيب يشت جرخت ةأرملا“ تناك امل «”ىلوألا

 هل[ . . ]اهنم هلك كلذ ودييو ءاهقنعو اهطرقو اهدئالق يراويف ؛هدلشت الو ءاهسأر ىلع
 ناطيشلا رش نم نينمؤملا ءاسن ىلع Css PEN يف نينمؤملا ءاسن [ ةرهاظلا كلت ] تّمع

 OL نم رهاظلا' ريغ ةنيزل ءادبإ الف ءجوُرُخلا نم دال ناك اذإف .تويبلا نمزلف «نيعللا

 تبجوو ؛"سآرلا هب b رامخلا بجو لب «بئارت وآ ردصل زاربإ الو سأرل فك الو

urام يراوُتل نهرودص ىلع تايراض تاقيض اهل لمعت  Vas séتبجوو ؛  
 اذإ نينمؤُملا ًءاسن هللا pat دقو ءال ءادنل ةباجتسا كلذ لك يفو ele ىَدُت بيبالجلا'

 Le َنيِدبُيو «بيبالجلاب (os قوف نم نههوجو ahg نأ ةجاح يف نهتويب نم نجرخ

 .””ىرسيلا [ . . ] ةدحاو

 Dhs «سوؤرلا Les «بيبالجلا نسبلف «ميلاعتلا ناميإلا ةريضح ٌءاسن قّبطو

 ets ءاسن حابشأ ةنيدملا تأر ةديكأ ةجاحل ses او .ًائيش َنيدبي ملو ءةوجولا

 نكاسم نيب es ءادوس حابشأ . "اهنسيلي دوس ةيسكأ ٌنهيلعو « ةنيكسلا نم نابرغلا نهسورر
 هل ضرعي ال رئارح ءاّهَءاسن ةنيدملا فرعتو ءاًهَحابشأ ةنيدملا فرعتف ,"ةقيضلا ةنيدملا لهأ

 . 'دّيج داتسإ اذهو" : هلوقب ثيدحلا ىلع ريثك نبا قّلعُيو .464ص «3ج ءريسفقتلا ءريثك نبا (1)
 . 464ص «3ج ءريسفتلا ؛ريثك نبا )2(

 .33 /33بازحألا «4 TRES رجب لو نكتو ف َنْرََو ) (3)
 . 464ص :3ج «ريسقتلا «ريثك نبا (4)

 .274ص ء3ج ءريسفتلا ؛ريثك نبا (5)

 Lg نأ دا كيد Ends ني Ge تهدي hili ِءاَضَو ous تلج ول لق يلا بأ
 .59 /33بازحألا ء4 اسير اًروفَغ AT كراكو نيدو

 . 497ص «3ج ءريسفتلا «ريثك نبا (7)
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 اهؤاسن رظنت الو «بائآذلا اهلخدي ال « ةسورحم ةريضحلاف e A لاجر AE. Veil قساف

 . ةريضحلا ءارو ام ىلإ

 :نينمؤملا تاهمأ يف -4

 > 3 > 4 مدع <
 EA «ةرشع ثالث جوزتو «ناتیرس هل تناكو ءاعست دمحم جوزت

 جّوزتو «ةرشع :رشع ينامث جوزتو «ةرشع ىدحإ هدنع عمتجاو ci pie ثالثب نهنم لخد
 و وو

 DELEI تركذو .نهريغ درو «نهضعبب لبقف ؛نهسفنأ تاريثك ءاسن هل تّبهوو «نيرشع
 ةفلتخُم تالئاع ىلإ ءاسنلا تبسن ًاعيمج اهّنكلو «كانه تفلتخاو انه تقفتاف ء ىنكو ءامسأ

 ةّيقلطصملاو ةّيرماعلاو ةّيلالهلاو ةّيدسألاو ةّيودعلاو ةّيميتلا دجتف . LE ميلاقأو ةعونم لئابقو

 ءامسألا طلتخت Spy . "ةّينميلاو ةّيظرقلاو ةّيرصملا ةّيطبقلاو ةّينوراهلا ةّيليئارسإلا ةّيرضنلاو

 eÉ «تالئاع وأ لئابق وأ ميلاقأ صّصقلا همسقت «ًامئاق ضرألا هجو ىقبي تامّسلا يفتختو
 علو

 نأ ىلع هترثك لالخ نم ربعپ «بسحو ةروصص ددعلا حبصُيف « اهلك اهيف ثرحي ءًادمحم اهيلع

 «ةأرملا كالتما «كالتمالل ةروُص ثرحلا حبصُيو .ةعساّشلا ةعساولا ضرألا يق ناك ثرحلا

 لك دنعو CUS يف نايزاوتت ضرألاو ةأرملا ّنأل ؛ًاضيأ ضرألا كالتما هّنكلو

seu؛ ”مئاد ثرح امهف  Lesلصأ اهو «"داسفلل ةضرع ةنيز  Das Poly 
 ريغ ىرتال َكّنأكل ىح «ةروصلاب ةروّصلا محتلتو هذه ىلع كلتو «كلت ىلع هذه - 8

 نكاسم تناكو «ءاستلل نوضرعيف « ةنيدملا قرط ىلإ مالظلا طلتخي نيح ليللاب نوجرخي ةنيدملا لهأ SÉS ناك (1)
 «نهنم كلذ نوغتبي GUN كئلوأ ناكف «نهتجاح ٌنيضقي So ىلإ ءاستلا جرخ ليللا ناك اذإف « ةي ةنيدملا لهأ

 ءم هذه :اولاق «بابلج اهيلع سيل ةأرملا اوأر اذإو ءاهنع اوُمكف ءةَرُح هذه :اولاق «بابلج اهيلع ةأرملا اوأر اذإف
 ةرحلل زمرو ةأرملل ةروُص ءاسّنلا يّطغُت دوسلا بيبالجلا تناك .497ص ء3ج «ريسفتلا «ريثك نبا  اهيلع اويثوف
 . ةسرتفم ةيراض ًاباثذ ةّصقلا مهتروص نيذلا 'ةئيدملا لهآ ÉS نم اهل ةيامحو

 «نهسفنا هل بهو يثأللا كتل الو «ٌنهيطخ ÅU يف الو «هيرارس يف الو SA تاجوز ددع يف قاف ال(2)

 NE I «ماشه نبا : الشم رظنا ءاهلوح aay باسنألاو دادعألاو تاياورلا لك - Got CA ركذتو

cbg 13e؛ةياهثلاو ةيادبلا ءريثك نبا 1418. 410ص ص ؛2ج كولو ممألا خيرات ؛ يربطلا ؛63- 56ص ص  

 .328 312ص ص «5ج 434
 ؛117 »14 /3نارمُع لآ ؛71/2ةرسقبلا : هيلع الاد حبصُي < «ثرحلاب نآرّقلا يف نرتقت ضرألا نإ (3)

 ةرقبلا :اهيلع اهتاذ ةّيلمعلا ةسرامُم ىلع لديف «ةأرملاب ثرحلا نرتقيو .78 /21ءايينألا ؛ 138 «136 /6ماعنألا
 eg تافاقتلا يفو ةيماَسلا تافاققلا يف مئاق ثرحلا يلمع يف ةأرماو ضرألا نيب عمجلاو . 223/2
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 .ةدحاو ريغ ىرتال كّلاكل ىَّتح «ةروصلاب ةروّصلا محتلتو coia ىلع كلتو «كلت ىلع

 اهّنأل ؛[ . . ] ةجورلاو LV ىلع لدتو «ةأرملا ىلع لدتو «[ . J ىلع" ضرألا لدتف

 WC ضرألا تناك [و] «عضتو «دلتو ءلمحتف Eds iiy» ءثّرحُتو ءاطوُت
 . اهتم انقلخ

 هل درام مغرو . da ضرألا أطي دّمَحُم ناكو «تاجورلا أطي صّصَقلا دّمَحُم ناك

 ضعب كلذ ىلع لدن él, La «لجر مه نكي مل همه 66 « حاكتلا يف لاوط رابخأ نم

cafلحأ ءاسن رجهو «نهسفنآ هل نهو ءاسن درو « "طق نهب لخدي مل ءاسن بطخ دقف  

 هيف ناك نمز يف ًادحأ هل نيجي مل ءاسّنلا OU «ةجيدخ انينثتسا ام اذإو Pat هل هلل

 نكي مل هجيوزت /هجاوز نأ ىلإ حيملتف «ًاميقع ارح هثرح ادب اذإف PLU ةايحلا ةنيز نونبلا
 هاضتقم ةأرملا لخدت e ةّيكلملل لاقتناو عاضخإو زوح وه Us «ةريزجلا ةداع خيسرت ىلإ يمري

Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 223 - 226; Gilbert Durand, Les structures 

anthropologiques de l'imaginaire, pp. 256 - 264. 

 LÉS .31 /24روُثلا :ًاضيأ ةأرملل ةفص يهو .20 /57ديدحلا 146 «28 /18فهكلا :ايندلا ةايحلا ةفص ةنيزلا (1)
das431 /24روُلا :هنع ىهنيف هللا رمأ ينأي < ناسنإلا هيف دعب نإ ام «لئاز رهاظ ىلع كامو انه  

 لامعأ نيزي موقيف ؛ناطيّشلاب ةئيزلا نرتقت ام ًاريثكو .24/10سُنوُي : هيلع يضقيف ؛هرمأ ينأي وأ ؛20 /57ديدحلا
 1137 ,43 /6ماعنألا :لاوزو داسف راد يهو LA» رادلا نوراتخيو «نوعدخنيف ءضرألا عاتم مهل of «ساّنلا
 38 /29توبكنعلا ؛24 /27لمتلا 63$ /16لحّتلا +39 /15رجحلا ؛48 /8لافنألا

 +59 /3نارمع لآ : اهنم غيص «ناسنإلا دوو يف يبس تناك ىلوألاف « ٠ قلقا لاجم يف ءارلا ضرالا يزاوُت (2)

 :afat هتعضوو acla» ةيناّثلاو :67 /40رفاغ ؛11 /35رطاف ؛20 /30مورلا ؛ 5 /22جحلا ؛37 /18فهكلا

 نم ريثك دنع تاسراملا ضعب يف احوُضو ضرألاو ةأرملا نيب ةقالعلا دادزستو + 15 /46فاقحألا ؛14 /31نامقل

opهتدالو ةعاس ضرألا ىلع اهدولوم ملا عضو لثم ؛ » US,يف كلذ رهاظم رظنا « ضرألا لأ ىلإ هديعت  : 
Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 208 - 226; Gilbert Durand, Les structures 

anthropologiques de l'imaginaire, pp. 256 - 264. 

 .196- 195ص ص «مالحألا ريسفت يف مالكلا بختنم ؛نيريس نبا (3)

 .61 ص ء6ج ,3م «ةيوبنلا ةريسلا «ماشه نبا +324 322ص ص Sg «3م ٠ ةياهتلاو ةيادبلا «ريثك نبا (4)

 ينأللا نم راغأ تنك : تلاق ةشئاع نع [ . . ] . يراخبلا لاق امك ريثك B يبنلل نهسفنأ dues ينأللا نإ [ . . ] (5)
 .480 ص «3ج «ريسفتلا «ريثك نبا , ؟اًهسفن ٌةأرملا بهت أ :لوقأو ءيبنلل نهسفنأ َنيهو

 .1/66ميرحُتلا (6)
 دهملا يف ومو اهنبا تامأ دقف «بجُُت ةيرام هتيراج لعج نّمو ؛ةجيدخ نم اعيمج دمحم دلو نأ يف فالخ ال (7)

 .314ص Sg ؛3م «ةياهتلاو ةيادبلا « ربثك نبا :كلذكو «57ص ؛6ج ء3م ء يوبل ةريسلا «ماشه نبا :رظنا «ًاريغص
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 فقت تاجوُرلا رظناو .مالسإلا ةريضح :ناميإلا ةريضح ضرألا هب لخدتف ءءاسنلا ةريضح

 تحت تناك هذه . دّمَحُم ريغ لاجر تحت  ةشئاع ءانثتساب ۔اعيمج نك : ةّيضقلا هنُك ىلع
 كلاَقلا نم تّرفو ءرخآلا قّلطو ءاذه تام . ةثالث تحت ىرخأو co تحت كلتو ءدحاو
 ىلوألا ره «لابقتسالا يف ارضاح دّمَحُم ناكف «هتيراج وأ «هتنبا عبارلا ىدهأو «هتجوز

 « ةسماخلا نع تكسيو OTAN نم Lan ةعبآرلاو «انسح ًالوق ÈS «ءادر RU « مهارد

 لجترلا ناك . مالسإلا ةريضح OUEN ةريضح ؛ءاسّنلا ةريضح ًاعيمج َنلخديف . .ًارج ملهو
 نم هربش نع ىّحنتي «ةأرملا نع ىّحنتي ؛كاذ يف وأ ميلقإلا اذه يف «كلت نم وأ ةليبقلا هذه نم

ANضرألا ربش ىلع عّيرتيو «ةأرملاب زوفيف اخ دمك ناو 1  . LRءارما تلخد  
 بر ىلإ هب ترق 7 يذلا اهنابرف ةأرملا موقتف » «ًمالسإلاضرأ وأ ةليبق تلخد ءاسنلا ةريضح

 ءارو عمتجت اهلك ةليبقلا تناكو .مالسإلا بر رمأ ىلع مئاقلا ىلإ اهب بريف « مالسإلا

 إف ءاهل جوز تحت تناك bp LÉ ءدّمَحُم ىلإ اهسفن ميلست ىلإ ةأرملاوعدتف ءاهنابرف
 ةلاح يف انرظن ام اذإ ًاحوُضُو ةروّصلا دادزتو .'"”اهتنعل تضفر de ءاهتمركأ تعاصنا

 لبقيو Ée ليقيف « تانبلاو ءانبألا ٌنهعمو AS LEE . ةريضحلا ٌنلخدي نهو تاجوزلا

 . ًاراشتنا قحلا ةملكلاو Pat تيبلا دادزي نأ ريغ هل ةياغ ال «تانبلاو ءانبألاب

 ؛مالسإلا يف ميلاقلاو لئابقلا لول زمر ES تاجا أني يلا وألا نب نمو
 كنم دمحم راصنألا لبق دقل . ةدحاو راصنألا نم جوزتي مل محم le a ق قاما

 مهعضخُت نأ يف ةدئاف صْممَقلاَّرت ملف «ديدجلا نيدلا يف مهلوُخّدل ةروص كلذ لكشف «ءدبلا

 وأ ابيع لمحت ةأرما ةريضحلا لخدت ال نأ ىلع ةصيرح كلذ ىلإ صّصَقلا تناكو .””جاوزلاب

JO)هللا لوسر اهرّيخو , يبس اهباصأ ناكو «ةماشب تنب ةيفص و هللا لوسر بطخ :لاق ساّبع نبا نع [ ..  

 «ةياهّتلاو ةيادبلا ءريثك نبا ct ونب اهتنعلف .اهلسرأف . يجوز لب :تلاقف . كجوز تئش ds ءانأ تئش نإ :لاقف
 .323ص Sg ؛3م
 نهجاوزأو لوسرلا .ol. Cat لمشي لب «تاجوّزلا ىلع هنوفقوي ال soline حوتفم "تيبلا Jal ىنعم (2)

EDريسفتلا ءريثك نبأ :رظنا « هتمدخ يف لخدو ىئبت نمو هيلاومو هيرارسو  g:468 465 ص ص  . 

 نگو راصنألا ءاسن ةريغ ىشخي ناك لوسّرلا نأ يف نمكت رمألا ةلعت تلعجو « ةياكحلا هذه ىلع تمّنكت اهّنكلو (3)
 هركأ يّتكلو ؛راصنألا نم جوزنأ نأ ب حأل يّنإ : :3 هللا لوسر لاق دقو" :نهنم جاوزلا ىدافتف ls تارويغ
 .322 319ص ص 15e 3م ؛ةياهنلاو ةيادبلا «ريثك نبا °6 ”نهتريغ
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 es ضايبل هذه َدريف ؛ناميإلا نحتمي ْنَمَك «دسجلا QE لوسّرلا تلعجف ءاهيوشت
 ترخفو ترساجت اهّنأل ةعبارلاو à EU دهع ةثيدح اهّنأل ىرخألاو à Pot زجعل كلتو

 D ّنحلصي الو «ةليبق وأ شرع ليثمتل نيبارق ّنحلصي ال ءالؤهف . هيلع اهسفنب
 .ًاداسف لمحي نهو ًاهيوشت َنلمحي نهف «ةريضحلا

 وأ هذهو دّمَحُم ءةآرماو لجر ةرضح يف ال جاوز É يف كلعجت Le عيدب نمو

 ولختالو ءرمع وأ ركب يبأ نم ةّصق ولخت الف à «٠ لوألا مالسإلا لاجر ةرضح يف لب ؛ كلت

 نبا وأ لفون نبا وأ ةثراح نبا وأ كلام نبا نم ربخ ولخي الو cd وأ يلع نم ةياكح

 عبارلاو ee ناك رخآلاو « ىرخألار هم ءاطعأ كلذو «كلت هجر اذهف ٠ صاعلا

 ةريضحلا حرص aÉ عم نوني لوألا مالسإلا لاجر اوناك . ةعبارلاب لخدي نأ هيلع حرتقا

 تحت لخد ةريضحلا لمخد نم OY ؛ًاعيمج مهجاوز جاوزلا ناكف « ةنيدملا لبقتسم نوسّسؤيو

 ةريضحلا OLS ؛مهنيب عاشم رمأ اهّنأكو يِبَنلا توُيب نولخدي اوناكو ie مهترمإ

 عّيضلو ؛ةريضحلا ىلع A Le te pU TANNI .مهتريضح
 Po هلجأ نمو «هبعلي Ol هيلع ناك يذلا روّدلا  هئايحل

 لخدف «رافغ ينب نم ةأرما 45 هللا لوسر pa وأ « اهب ناك ضايب لجأ نم ةيدنكلا نوجلا ينب تخأ قرافو' (1)
 sels يذُخ :لاقو ءو هللا لوسر زامناف « Wie صرب نم Loto اهب یآرف ءاهبوث تعزنف ءاهرمأف « اهب
 .321. 320ص ص «5ج 3م «ةياهتلاو ةيادبلا «ريثك نبا :”كلهأب يقحلا : اهل لاقف «حبصأو
 :pit“ تلاقف ءاهنذأتساف ءاهرمأتسأ À :لاقف «ةملس اهنبا نم لي هللا لوسر (رماع تنب ةعابض-) اهبطخف' )2(

 E يف تدعط دق اهّنأ ىأر هلاکو ؛ًباوج دري ملو (لوسّرلاح) تكسف ءاهنبا عجرف ؟نذأتست # هللا لوسر يف
 .418 ص gts ممألا خيرات «يربطلا :كلذكو «323ص «5ج «3م ٠ ةياهنلاو ةيادبلا «ريثك نبا
 »319.318 ص ص Sg «3م «ةياهّنلاو ةيادبلا «ريثك نبا (3)

 JE . ]هسفني اهجيوزت هللا ىلوت يتلا شحج تنب بنيزب هللا لوسر سرع موی" دمحم تيب يف نيعمتجم مهيلإ رظناف )4(
 ءا هلا لوسر ىلع its «ثيدحلا اولاطأف [ . . ]اوموقي ملف ؛ «مايقلل Ce وه اذإف «نونأدحتي اوسلج مت ءاومعطف
 ؛هسورعب يلتخي نأ ديرب ناك . .ٍنوسلاج سانلاو «دوعي م ؛ el هجاوزأ تارجُح لخد . 'ءايح ساتلا دشا ناكو
 لخد اديدج ايش ناكف «بنيز ادم جوز يذلا وم هللا نأو ةّصاخ ءًاعيمج مهسرُع ND coms ساثلاو
 ءاروو بئيز ءارو يفتخي ناك يذلا a رمألا كلذ نم ضعب زارحإ نوديري Laits, Mu ةريضحلا

 لوسرلا اهيف يلتخيس يتلا ةرجحلا يف ؛كلام نب سنأ LE اوجرخ الو «ليوط يأل دعب ًالإاوجرخي ملو . دمحم
 .484ص «3ج ءريسفتلا e ES نبا :رظنا «هلهأب

 La مها اوتظف «ءاج دق هوأر هئاسن ىلعو هرجح ىلع AL ÈS : يلي ام ةلأسملا هذه يف كلام نب سنأ ىور (5)

 لوسر ثكمف . ةرجتلا يف انأو «تيبلا لخدو EN ىخرأ < هللا لوسر ءاجو . .اوجرخف «بابلا اوردتبا . هيلع
ğiةيآلا هذه ول وهو جرخف «نآرألا هيلع لزنأو ءريسي هتيب يف -  ÉTENDيلا تومي وُلد  

 ' .484 ص ء3ج ءريسفتلا «ريثك نبا 2:53 /33بازحألا
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 روصلا اهيف موقت دقو «ثادحأو روص نم جيسن :تاعمتجملا ةايح كلذكو ناسنإلا ةايح

 ينبت «نيدشارلا هئافلخو لوسّرلا دعب ًانمز « ةّيمالسإلا تاعمتجملا تناكو . ثادحألل ًازفاح

 ىّلجتت ءدبلا مالسإلا ةروُصو ءاهركف حور عفرتو ءاهتاسسوُم ,LS ءاهخيراتو اهرضاح

 ءانب اهب انررم يتلا ة ةريضحلاف . اهلّيختت يتلا ةروُّصلا اهيضام ؛ ءاهيضامب اهرضاح طبرتق ءاهل

 نأ هل دي هال ؛عرعرتو ءامنف «ًالثم ساتلا يف راص SI ءانيو ءاعقاو تبصتنا ىركذلا

 . هناكمو هنامز نبا نوكي OÙ ال ءناكمو نامز لكل ًاح اص نوكي

 ءدبلا يف ةروصلا لامجو « ةليمج ةروصلا نوكت نأ بجو ةروصلاب عقاولا طلتخا اذإ

  ءدبلا يف تناك مالسإلا يف ةروصلاو .رصانع نم oil ملاعلا اهيلع هافضأ Le دّدحتي ناك

 يفو ةّصاخلا هتايح يف < ءاسدقُم - PA مغر مالسإلا يف ناك دّمَحُمو «ًادّمَحُم
AH VUEجوخ ا  aiاجاوز دارأ نإ « ”يحولا ىتؤُي هشارف يفو « ليربج هيلع لخدي هتيب يف «ةعتملاو سنألا تاعاس 50 ل  

 يف نعاط نعط h à gares قوف نم نذإلا هءاج «ةأرما رجه Ds imsy هللا هل راتخا

 هكرتو ی ةرداشم اوبأو «هتولخ يف سانلا هيلع galop « ””اهتءارب تلزن « ةجوز ضرع
4 . # 

 ةايحلا دمحم ناك دولا هيلع لزئ ,E E D à tete رمأ ةلهأو

 «"ةمامغلا ably «'”هردص حرش يذلا « ةماعلا ةايحلا دَّمَحُم نع ءيش يف فلتخي ال ةّصاخلا

(D Jacques Le Goff, L'imaginaire médiéval, p. VI. 

 : باتكلا اذه رظنا « ةّيييلَصلا بورحلا عالدنا ىلع ثعابلا ÉN NS ةروص تناك دقو
Paul Alphandéry et Alphonse Dupront, La Chrétienté et l'idée de Croisade. 

 ) )2أتأ اَمنإ لق ۾ CREDA 78 ٠ .6/41تلّسمُم 4110 /18فهكلا
bé اًقيِطَل تراك if نإ fait, هللا eg ني is ىف EU Li ۾ © 

 ًاحرسم تاجورلاو دمحم تيب ناك .34 /33بازحالا  aشارف ريغ شارف يف لزني مل هنأ الإ « يحولاو ليربج
.468 467 pe ص «3ج «ريسفتلا « ريثك نبا : ةيآلا هذه ريسفت ةبسانمب ريثك نبا اهدروُي يتلا رابخألا رظنا ؛ةشئاع 

 ) )4شحج تنب بنيز يهو  àئَضَق اّمَلَف $ ةيآلا يف نورا اهآر دقو «ةثراح نب ديز تحت تناكو  RSارو اُم

 ص ص «3ج ءريسفتلا ءريثك نبا :رظناو .37 /33بازحألا «4 اهكنخور 473-471 .

 )386 )5ص ص «4ج «ريسفتلا ءريثك نبا : يف كلذ لوح رابخألا رظناو ء1 /66ميرحتلا 390 .

 ) )6رظناو 11-25 /24روثلا  ameءريسفّتلا «ريثك نبا : يف كلذ لوح رابخألا  g.260-268ص ص
 )483 )7ص ص «3ج «ريسفتلا ءريثك نبا : يف كلذ لوح رابخألا رظناو 53 /33بازحألا 484 .

  (8)ص ص «3ج «ريسفتلا ءريثك نبا : يف كلذ لوح رابخألا رظناو «35 /33بازحألا 468 469 .
 ) )9.1/94حرشلا

 ) )10ص ء1ج ء 1م «ةّيوبنلا ةريسلا ء ماشه نبا 320
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àملاعلاب لاصتا ىلع ناك  e plاهدوُجو دمتست ةسدقم ةروص ناكف  

 ةميدق ةنيط-هدبلا يف_ناكو « شرعلا مّدق يدق ءشرعلا ىلع ًابوتكم همسا ناك . ءامّسلا نم

Jde)مدآ ةنيط » CRE Usمث ءءامسلا  oneىح تعرعرو «مينستلا ءا  
 هو

 aa ةحئارلا تحافق PL EL راهنأ يف تسمع cela ÉNS تراص

 ةكئالملا هعم تيراحو

 هلمحت ًاموي ءاج .اهل ةروصو «ءامّسلا نم ةخسُت لب ءآرشب ةياكحلا دَّمَحُم نكي مل

 ةعشاخ ضرألا تراص ue Los «ضرألا ئيطوف «ءاضيبلا ةباحّسلا كلت ءةمامغلا

 نونمؤملا دادزا ًاددع تاجوّرلا تدادزا G y . ءامركلا نينمؤملل تيل ءاسّنلا تراصو «ةملسم

 "دما ةثالث ددعلا مهل ee نيم صمام رحت ال .Es تاه

 يف si ًاركب «نيتجوز- رم oisg ؛كلم امو «يرارسو ءًارارحأ D تجوزو

 نينموأا ءاسن ga «تاعضاخ تاملسم «تاهّمألاب نوضوؤملامَمْلَف a سفن

 «لايخملااهباهي يتلا ةأرملل ةروُمص لم ةئمؤُم امأ تناب دقو ةأرمل ةروصف «تاملسملا تاهّمألاب

 RÉ عامجإ اهنأش يف لصحيو «ساتلا Le لبقي ةأرما AIG . اهيف نعطلل ًالاجم دجي الف

 .460ص 3g $ «ريسفتلا «ريثك نبا (1)

 فيكف : هللا لاقف « يل ترفغ أنا دّمَحُم وحب كللاسا براي : لاق : aah مدآ فرتقا مل #- هللا لوسر لاق )2(

 ٠ يسأرتعفر «كلحور نم يف تخفنو ؛لديب ينقلخ امل كال ؛ابراي : لاقف ؟دعب هقلخأ ملو A تفرع

 قلخلا بحا لإ كلمسا ىلإ فضت مل كأ تملعف هللا ge a ال ابوتكم شرعلا ملا ئاوق ىلع تيأرف

 sis ام دمحم الولو Uto ii دقف do ينتلأس ذلو « "يلإ قلخخلا بحال à ؛ مدآ اي تقدص :هللا لاقف ؛كيلإ

 .91ص dg le «ةياهتلاو ةيادبلا ءريثك نبا

 CO نم مهيلع مّنستت نيع وأ «فرُشلا قوف يرجي ةّنجلا ءام مينستلاو' .23 ص «سلاجما سئارع ؛ « يبلعتلا (3)

 . منس ةّدام ءطيحملا سوماقلا « يدابازوريفلا

 . فعض ةّدام «طيحملا سوماقلا « يدابازوريفلا ؛"ةروصحم ريغ ةدايز هلاثمأ ةثالثو .داز ام ىلإ لثما فضلا“ (4)
 ىلإ هعفري مث cs ءماشه نبا هنع هذخأيو ءأعست قاحسإ نبا دنع وهف $ نزلا يف انمدقت GB ee tone دادزي
 ًارابخأ اهيلإ فيضُيو ءمهرابخأ ريثك نبا مهنع يوريو ؛ةرشع سمخ ىلإ د العب نم GA هب لصيو «ةرشع ثالث

٠ exتكلم ام الو «يرارّسلا ددعلا يف نولخدي ال آعيمج اوناكو . . نيرشع ىلإ مث «ةرشع ينامث ىلإ ددعلا عفتريف  

 . ًالئاه اعافترا ددملا عفترال اولعف ولو «نيميلا

 Reese تنب ةلوخ «ةأرملا سفن لسرُيف «تقولا سفن يف A جوزتي RE رابخألا تلعج دقل (5)

 ص 2e «كوللاو ممألا خيرات  يرّيطلا ةرظنا ؛تلعفف «ةدوس يه Uig ةشئاع يه اركب ةعاسلا تاذ يف هل بطخت
 .411-412ص
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 ىلع تاوصألا a i الاثم ةينغأو LIÉ هجو يف ةعومجلا اهعفرت « ةليمج + ةروص لكشتتف

 LS ناذآ

 ناطيّشلاو ةنيزلاو ءءاستلا ةدقع نم يصّلخت : : لاما ةّينغألا - ةليمجلا يتديس يعمل

 اهلاجر us ؛ةحلاص اأ ي نرو ؛ءاقترالا ةلواحُمو لاوجتلاو ةا ارحل لاو

 اهل ةحلاّصلاُمَألاو . ةحلاص Cale لعجتل le يتلا نيناوقلاو اهلاصخ نعو اهنع دولل

 .اهغاص يذلا عمتجلا يف اهتناكم

 ةأرملا سمي «ضرأ ىلإ ضرأ نمو ؛ ةليبق ىلإ ةليبق نم لقتتي- .Dj ةياكحلا دّمَحُم ناك

 قربلا ةعرسب لّقنتي ناكو . DL نينمؤٌملل Cl mods «ةريضحلا لخدتف « ةيرحّسلا اصعلاب

 ةهباشُم ةروص هل مسرتف ؛هلمحت «ءاضيبلا ةباحّسلا كلت ءةمامغلا ONE « كلت ىلإ هذه نم

 عمجي Y «ةريزجلا عم ةعيطق ىلع ودبت ىرخأ ةفاقث يف هفداصُت يذلا هلإلا لطبلا كلذ ةروُصل

 . ةليمجلا ةياكحلا ريغ عماج امهنيب

 ÉS نبا كلذ عم ناكو . ساّنلاو ةهلآلا بر لب ءًاهلإ نانوُيلا دنع Zeus سوز ناك

isدولُخ دلاخ وه الو ؛نوكلا دوُجُو ةّلع ناك «قلاخ وه الو «ءدبلا يف ناك ميدق وه الف «  

 «لدعلا ماقأف «ءاضيبلا ةباحّسلا هلمحت موي تاذ ضرألا لح ًاسّدقُم ًارمأ ناك ."ةهلآلا ماظع

 سيميت  اهدعب  جوزت مت «ًالوأ ةمكحلا Métis سيتيم جوزت . ءاسنلا جوزتو «بصخلا رشنو

 يمونيروأ :ءاسنلا يف ةلحّرلا تأدب مث .لدعلا وه راصو «ةمكحلا وه راصف «لدعلا 611

Eurynoméنيسومينمو  Mnémosyneرتميدو  Déméterوتيلو  Létoاريهو  Héraايدو  Dia 

 يف هلبق تاخسار تاهلآٌنهضعب ؛تاريثك نهريغو Sémélée يليميسو Europa ابوروأو

 نوطبريو «نانوُيلا نومكحي هلبق اوناك كولم تانب تاّيرشب نهضعبو « ةّينيدلا نانويلا ةايح

 ًاليبس Ladt تناك . حالا جاوّرلاب نهعضخي سوز نهيلإ ماق . تاهلآلاو ةهلآلا عم تاقالعلا

 ءةهلآلا نم نيليج هلبق نوكلا فرع . Rhéa اير asiy Cronos سونوركل ًانبا ناك نانوُيلا دنع ةهلآلا هلإ «سوُز (1)

 يورتو ؛ديدج نم Es morea «بيفلا ةهلآ نم سوز ناكو . هيف سوز كراشُي ملف + ءامهلوأ يف قلما مت دقو

OÙ yaahيف هرابخأ رظنا ءرشبلا ملاع نم هيي ام وهو : تيرك ةريزجب دوجوم هربق  
Mircea Eliade, Traité 7 ie des religions, pp. 260 -266 ; Pierre Grimal, Dictionnaire de la 

mythologie grecque et romaine, article: Zeus. 
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 اذه ناكو ÈS يتلا ىوقلا يف مّكحتت ةف نهيلع همايق ىلإ ًاليبسو «نهكالتما ىلإ
 - تقولا تاذ يف  مدخت « يهتنت ال يتلا ةّيسنجلا تارماغملا كلتو ءًانايحأ ركنلاو رّركتملا جاورلا

Css Lo àنانوُيلا تاهلآ هكالتماب- سوُر ناك . اسايس ًاضرغو  OUدوجولا يف هنقبس » 
 ob حتفيو «هيف élue لحيف « هنلغشي E يذلا ناكملا كلت  ميركتلاو سيدقتلاب ٌنيظحو
 ةهلآلا قوف سوز عفر هيف متو «ةهلآلا نيب ماجسنالا أدبم هيف خسرت يذلا «ديدجلا هدهع
 ًاجوز نهيلع سور ماق بيجعلا سوز ملاع ءاسّنلا تلخد ipy .””دحاولا هلإلا هّلاكو ءًاعيمج

«Usنمو نهنم نوكو  ENاهيلع ماق ةنيدملا تماق الو .اهل سّسسْؤُي ناك يتلا ةنيدملا ةديدجلا  

bhy Lstالإ هتّيعرش دمتسي ال «هرمأل ًاعضاخ هلعج هريغ اهيف ثروأ نأ فداص  aa 

 JUN دَّمَحُم ناكو «ربكألا نانوُيلا a اهرمأ ىلع موقي ةلئاعلل 8 a هلإلا سوز ناك

 ةنيدملل زمر مهدنع ةظاعلا تئاك . مالسإلا يف تيا بر اهرمأ ىلع موقي ةلئاعلل جدو ل

ANةلئاملا تناكو « ميفعلا سوز نم اهّيعرش د  aU yry biaaةلضافل » a+ 

 اهيف تجمدأف :ءامنإلاو روطَلا ىلإ ةجاح يف EYE ةنيدملا تناكو . لوسرلا دمحم نم اهتيعرش

ete؛ءاستلا  SNهلمحت ءاملا يف بصخلاو «بصخلا رظتني ؛ثرحلل ازمر اهيف َنمقي  
 تزاحف ؛ ضرألا ىلإ ءامّسلا ّنم سور اهنتم ىلع لقتناو «ًادّمَحَم تّلظأ يتلا «ءاضيبلا ةباحسلا

 هب يذلا مالسإلا ىلع" تّلدو *”باصخإلاو راطمإلاو حلفلاب تطبتراو « ةريبكلا ةوظحلا ةباحّسسلا

 PS ةايح هب يذلا ءاملا ss هلا ةمحر بيس وهو « مهتراجتو سالا ةايح

 :ركبلاو بّيَثلا 5

 ةايح يف eu اتناك .رككبلا ةشئاعو بيلا ةجيدخ : DU زربت تاجوزلا نيب نم

 هتدضعف salate يف ىلوألا جوزت . امهنأشب نيقفتم ةريسلا QE نوخرؤملا ناكو . دمحم

 ىلع جوزتي مل . هلهأ هتقرف يف هرزأ تّدشف «هترجه يف ةيناّلا جوزتو « همالسإ ةيادب يف

 .ًةأرما امهريغ جوزتي مل Des ناكو « ةشئاع Ly جوزتمُث «تتام ىح ةأرما ةجيدخ

(1) Mirces Eliade, Traité d'histoire des religions, .م 263. 

(2) Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 76 - TT. 

 .189ص «مالحألا ريسفت يف مالكلا بختم « نيريس نبا (3)
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 :ءامّسلا ةبه ةجيدخ 1

 ةايح حمالم كلت . ىنغأف «ًالئاع هدجوو «یدهف ءًالاض هدجوو «یوآف ءًامیتی هدجو

 تنب ةنمآ هم تيفو م ؛ 1 A نطب يف لمحومو [ هوبأ ] يفوت انك هلا هاوآ EU دمحم

 نم هلو ؛ يّقوُت نأ ىلإ « بلل دبع G DUS يف ناك مث «نينس تس رمل نم هلو بهو

 هوو ها aps mi پلا fe هلفكف «نيتس نامل مل

Ciنم ةنس نيعبرأ سأر ىلع هللا هثعتبا نأ دعب «هموق ىذأ هنع  Papasامك هللا هادهو ."  

 يف ةقان ابكار ناكو pU قيرط يف ds عم وهو [ وأ ] ريغص وهو a باعش يف لص"

 ىلإ اهنم بهذ ةخفن سيلبإ خفنف «ليربج ءاجف « قيرطلا نع اهب لدعف «سيلبإ ءاجف «ليآلا
 همامأ عضوف P Ihe اذ ًاريقف' ناك امل هانغأو ."”قيرطلا ىلإ ةلحارلاب لدع مث «ةشبحلا

 يتلا شْيَرُق يف طق هفرعي مل يذلا OUI اهدنع دجوو IÉ» يتلا مالا اهيف دجوف  ”ةجيدخ
"SX ًاموق تناك DÉS 

 ةأرما ةجيدخ تناكو <[ . . ] لامو فرش تاذ «ةرجات ةأرما دليوخ تنب ةجيدخ“ تناك

 ءاسن طسوأ ۔ ذئموي  ةجيدخ تناكو «[ . . ]هتمارك نم اهبهللا دارأ ام عم ءةبيبل ةفيرش ةمزاح

 be ءاهلام الام لانو ءاهفطعب هتلمشف . “الام نهرثكأو ءًافرش نهمظعأو ءآبسن شيرف

 ÉIN موقلا يف لخد Dl هتّيشرق لمكتساف ءاهتراجت ىلع هتماقأ .اهتوظحب ٌةوظحو 0

 سرمتف ؛ةشبحلاو ماّشلاو ةريزجلا فرعو «ةلحّرلا ىلع بّردتف ءًارجاتم ضرألا يف برضو
 ًالهأ حبصأف e LEUL ةنيز JUI باصأو ؛لاجّرلا فرعو ءاهيف فوط ْذِإ ؛ضرألاب

 . 524ص «4ج ءريسفتلا «ريثك نبا (1)

 .525ص « 1ج «ریسفتلا «ريثك نبا (2)

 .525ص .4ج ؛ریسفتلا ءريثك نبا (3)

E. 1. 2, t. 4, article : Khadidja, (W. Montgomery Watt). ًالثم رظنا: )4( 

 .34ص «2ج Sii ممألا خيرات «يربطلا : : كلذكو 7ص 2ج le EN «ماشه نبا (5)

 ؛358ص :؛2ج le» «ةياهتلاو ةيادبلا ءريشك نبا :كلذكو ء8 5ص ص ؛2ج 1م yN ةريسلا « ماشه نبا (6)

 .34-35ص ص ,2ج SAh ممألا خيرات « يرّبطلاو
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 ةلحرم ةراجّتلا تناك de ردقي ول اهنم كلذ ىلع ًاصيرح ناك اهموق لك يتلا « ةجيدنخل (1

 يف هل هللا ةياعر تّلجت اهيفو ءءارّشلاو عيبلا ىلعو ةلدابملا ىلعو ةدايقلا ىلع هتردُق زربأ اهيف
 تناك 4 ؛ هّلظأو ءءايبنألا الإ اهتحت سلجي ال يتلا ةرجّشلا تحت لزنف «يفايفلاو باعّشلا

 لزن يذلا بهأرلا هيف ىأرو LÉ مق ناكلم قيرطلا نسم نم ءا تشاو «ةرجاهلا

 . هل هتدهأ يذلا ةجيدخ مداخ ةرسيم هلك كلذ ىلع دهشو EI تامالع هتعموص نم ًابيرق

 تلاقف ءاهسفن هيلع ضرعت LLH يهو «هتءاجف ءاهسفن ةجيدخ ىلع هرمأ "نم ناك ام المف

 . اهجّوزت همامعأ ةراشتسا دعيو ءاهب لبقو «دّدرتي ملف كيف تبغر دق ين" :هل
 ام ناكو ILAN صلاخلا ةريزجلا ٌرهوجو «ّحمّسلا OA ةّيلهاجلا جو ةجيدخ تناك

 هيف تبغر اذإف . هيوشتلا اهباصأ ضَّرَحلا ةريزجلاو ءداسفلا اهباصأ ءالهجلا ةّيلهاجلا اهاوس

 ءاهب لخدف EN ةيفاصلا ةريزجلا كلتو ءاضيبلا ةعصاّنلا ةّيلهاجلا كلت هيف تبغر ةجيدخ

 AE امو .ةعساولا ةريزجلا يف دسافلا ضّرعلاو ءالهجلا ةّيلهاجلا ىلع ءاهريغ ىلع لمحو

 ةريزجلاو ىرخألا ÉL كلت ىلع سيطولا ةيماح ًابرح اهّئش هرزأ نم دشت ةجيدخو ريصلاب
La esتناك كلذل «ءارغلا ةجيدخك ًاعصان ًارهوج ايوتستل ؛ دسافلا ضرعلا  

 تاذو «ءانبأ تاذو «جاوزأ تاذ «ةريزجلا يف aiad تناك ؛ءارذع نكت ملو ابيت ةجيدخ
 ىلع pie ناك يذلا مقعلا نع ةديعب « ءارّتلاو بصخلل ًازمر تناك . اهسفنب هيلع موقت لام

 . ءالهجلا ةّيلهاجلا

 اهنوُديِرُي Lapar اوناك . ةريزجلا يف لوألا هراصتنا JR ةجيدخ نم هجاوز ناك

 اهلهأ عومجمب زاف اهب زافذإو .ءامد ةقارإ وأ لق وأ برح نود وُه اهب زافف «“مهسفنأل

 1358 «2ج cg ءةياهتلاو ةيادبلا ء ءريشك نيا : كلذكو «8ص ؛2ج elg ؛ةّيوبتلا ةريّسلا ءماشه نبا (1)

 . 35ص Zg «M ممألا خيرات  يربطلاو

 1358 0 ؛2ج cle ءةياهتلاو ةيادبلا à «ءريثك نبا : كلذكو «6ص de ء1م NE EN «ماشه نبا (2)

sdممألا خيرات  «M35ص 2 . 

 2358 ص «2ج le» ءةياهتلاو ةيادبلا ءريثك نبا :كلذكو :7ص «2ج ؛1م ءةّيوبتلا ة ةريسلا «ماشه نبا (3)

 .35ص ؛2ج Ai ممألا خيرات ءيريطلاو

 1358, :2ج cle «ةياهثلاو ةيادبلا ءريثك نبل ؛"هیلع ردقي ول اهنم (Ge كلذ ىلع ًاصيرح ناك اهموق لک" (4)
 .8ص «2ج ele «ةيوبنلا ةريثسلا «ماشه نبا :كلذكو
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 تخًأ ةقيقر لثم دقعلا مامتإ ىلإ يتوأ ام E ىعسو « جاوّزلا لبق هب لبق نم مهتم - .اهتریشعو

 ب اميف بلا اهتم اهتمرح ماسج تايلوؤسمبةأرما عالطضال à ةروص تناك يتلا ةجيدخ

 :ysi و يذلا دسأ نب ورمَع معلا لثم هاّكزو «جاوّزلا كراب نم مهنمو

dEنم نيسورعلا نّكم يذلا «دلیوُځ نب مازح نب ميكح لثمو  ri 

 عامجإلا Jiandi ةّصقلا اهتلمعتسا «ةييجعلا 2928 ضعب نم جاوا ةّصق لخت ملو

 بألا ةّصقلا تركسأف «مهرمأ نم ةلفغ يف سانلاو دّقعي هتلعجف IH جاوزلا لوح

 دمحم جوزتو «ةرم يعولا باغف ؛ةضهانملا gate ةضراعملا ةريزجلا تركسأ هركسبو

 :ءالهجلا ةّيلهاجلاو ةريزجلا يعوال «هيعوال يف دليوُخ هاّيإ اهجّوز . ةجيدخ

OFةأرما تناكو «جيوزتلا ينعت ءاهسفن ىلإ هوعدت لي  يِبْنلا ىلإ تلسرأ ةجيدخ  
 «قولخب هتقّلخو «ةرقب ترحنو «لمك ىح «ًارمخ هتقسف ءاهابأ تعدف «[ . . ] فرش تاذ

 اًملف caraj «هيلع اولخدف cap يف خي هللا لوسر ىلإ تلسرأ مث «ةربح de هتسبلأو

 . هللا دبع نب دمحم ينتجوز :تلاق ؟ريبحلا اذه امو ؟ريبعلا اذه امو ؟ريقعلا اذه ام :لاق احص

 LP Jet ملف à AG رباكأ كبطخ دقو اذه لعفأ يّنِإ «تلعق ام :لاق

 عف «ارود JDE ريبحلا بولا سيلأو «ريبعلا ةحئار ُهُمحَّردو «ةرمخل ا 6
 هنويحُي « ليمجلا سرعلاب ءافتحا يف ساّنلاو ءريقعلا ةرقبلا ءامد «ءامدلا تلاسو « عانقلاب

 . ةريزجلا ىلإ يلعفلا هئامتنا نع هجاوزب ربعي « هلا دبع نب دمحم «رابلا ةريزجلا نياب ًافارتعا

 DANS تدّنجف «ميظعلا ةريزجلا ثَّدَح ناك جاوّرلا اذه نأ نيب اهتألع ىلع ةّصقلا هذهف

 . ةريزجلا مكحيل D ةريسم « ةريسملا لصاوتت ىح متي نأ بال ناكف «لايخلاو عقاولا رو

E. I. 2, t. 4, article : Khadidja, (W. Montgomery Watt) +361 ص 2g ar » ةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نبا )1( 

 . 36ص :2ج Ay ممألا خيرات «يربطلا : كلذك رظنا 361ص «2ج «1م ةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نبا (2)
DE L2 t 4 article: Khadidja, (W. Montgomery Watt). 

 .36ص tg ds ممألا خيرات ءيرّبْطلا : كلذك رظنا «361ص 2ج ؛1م ءةباهنلاو ةيادبلا ءريثك نبا (4)

 :رظنا ؛هريغ وأ ديص نم رقع Lei ةريقعلا . بيّطلا طالخأ وأ نارفعّرلا ريبعلا . ديدجلا بوُقلاو ىّشوُملا دربلا ريبحلاو

 .رقع «ريع ءربح :داوملا «طيحملا سوماقلا «يدايازوريفلا
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 جوز .رود روک ذلل ناكو ءرود ثانإلل ناكف ءاروكذو ًاثانإ جاوزلا رمثأ ةياكحلا ةعرسبو

 هل كلذ ناك .ةريسملا أدبتل اورق «نيبارقلاك اوناكف ءروُكُدلا تامو «ةريشعلا ربكتل ثانإلا

 نم ءاش ام هللا EUI ءناحتمالا يف زافو ءربصلاب دلت هّنكلو ءهدنو يف عجُق . ًاناحتما

 ue VE "هل بقع ال رتبأ“ dec f « مئاتشلا نم تءاش اج ةريزجلا ds « ءانبألا

aملعي ن ناك . 40,5 عطقتا تام اذإ  étءاقبلا هل بتكي للج رمأل الإ ضرألا ءاج ام » 

 «دابعلا باقر ىلع هعرش بجوأو ءداهشألا سور ىلع هرْكذ هللا ىقبأ" :دارأ ام هل ناكف

 موي ىلإ ًامئاد هيلع همالسو هللا تاولص ءداعملاو dt موي ىلإ ءدابآلا ماود ىلع ًارمتسم

PENحْبذ بلطملا دبع ردن «ًاريهش اهل ًارذن تدّلخ دقو .نيبارقلا فرعت ةريزجلا تناكو .  

 :هدالوأ نم دلو

 Don ؛هوعنمي ىَّتح «هعم اوغلب مك ءرفن ةرشع هل دو نثل ردت دق بلا دبع ناك"
 مهربخأو «مهعمج «هنوعنمیس et فرعو «ةرشع هونب ىفاوت اًملف . ةبگلا دنع à مهدحأ

 ُهّمسا دحاو لك بگ : ةياكحلا لصاوتتو .ءوعاطاأف «كلذب ءاقولا ىلإ مهاعدو «هرذنب

 LKI فوج يف رثب ىلع" مئاقلا هلإلا «َلبُم ىلإ حادقألا لمحي بطلا دبع ءاجو «حدق ىلع

 هربخأو «هذه مهحادقب ءالؤه ينب ىلع برضا :حادقلا بحاصل UE دبع لاقف «[.. ]

 دبع ناك . “هلا دبع ىلع حدقلا جرخف « حادقلا بحاص برض مث «[ . JSE يذلا هرب

ffدنع” ىوزنا دق  Laهللا وعدي  cd Leلهتبيو  àدبع ىلع حدقلا جرخي نأ ةفاخم  

 هنبا ذخأ لب ءثنح الو ءدّدرت ام هللا دبع حدقلا باصأ الو . هيلإ هينب بحأ ناك يذلا ءهللا

 هدرت تماق AS الولو . ””هحبذيل ةلئانو َفاّسِإ ىلإ هب لبقأ مف ؛ةرفّشلا ذخأو ؛هديب'

TAN نأشب رظناو . 563ص «4ج ءريسفّتلا ءريثك نبا )1( 
Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus, l'Islam de Mahomet, pp. 240 - 246, 450, 555 - 556. 

 . 563ص «4ج ءريسفتلا « ريثك نيا (2)

ig «le Kya286ص . 
Ip us287ص 1٠ج . 

 : مانصألا باتك «يبلكلا : : مانصألا /ةهلآلا ىلإ ةبستلاب رظناو . 289 - 388 ص ص slg ؛1 Na «ماشه نبا (5)

AMSS iJa-يتغلب اميف ناكو . ليه مهدنع اهمظعأ ناكو . گلا فوج يف مانصأ  iىلع رمحأ قيقع نم  
 , ةّبحكلا فوج يف ناكو -[ ٠ . ]بهذ نم ادي هل اولعجف « «كلذك AS هتكردأ « ىنمّيلا ديلا روسكم ,ناسنإلا ةروص
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 هل ءادف «ةلماك ةئام «لبإلا تماق مث . و ادي تعدل ادع سر و خلا
2) 25 
Es الو ءناسنإ اهنع Ce ال تكرُثو ce 

 دبع ph ولو . دَّمَحُم ءاج ءءادف هللا دبعل تماق يتلا لبإلاو ed نيبارقلا ملاع يف

 «ةياكحلا لصاوُي  ءاج -ÓS ماقف . ةياكحلا Éd «لستلا لازل pu ول .ءاج ناك ام هللا

 BG DÉS لصق 4 RTL NÉ) p ًاحيرص ele هللا هاعد دقو

à VENTضعب نأ ودبي يذلا رتبألا ظفل ركذب دلولا هنادقف نيب تانّيبلا تايآلا تعمجف  

 «رحّتلاو ةالّصلا ىلإ هتوعدو ءرثوكلا هئاطعإب دقق ام ىلع هئازجو "هب هنوریعی اوناك شيَرُق

 ee لوق كلذ نع هدصي نأ نود

 à 9 رهاطلاو بّيطلاو مساقلا هللا دبع «ةجيدخ ْنم نايتف ةثالث ءًاعيمج هدلو بهذ دقل

 «رظتني رباص ds «ىلعألا برا نم برقلاو ءافصلاو ةبيطلاو رهّطلاب ثّدحُت ءامسأ ةثالث

affجرخ امف «هدنع حادقلاب اومسقتساف «هوتأ ًالمع وأ ًارفس اودارأ وأ رمأ يف اومصتخا اذإف [ . . ] حدقأ ةعبس  
 .27-28ص ص CM يبنلا دلاو هللا دبع هنبا ىلع حادقلاب lie برض هدنعو . هيلإ اوهتناو ؛هب اولمع

 ضرا يف اهقشعتي ناكو RE نب ديز تنب ةلئانو «ىلعي نب فاسإ هل لاقي مرج نم Je : ةلئانو فاّسإ-
 Kene se يف اهب » تيبلا يف ةولخو «ساتلا نم ةلفغ ادجوف « GEI الخدف ءاجاجح اولبقأف «نميلا

 لعب تيبلا جح نمو UD ةعازُخ امهتدبعف ءامهعضوم امهوعضوف «[ امهوجرخأف one امهودجوف ءاوحبصأف
A ee29 49 ص ص . 

  NOةيادبلا «ريثك نبا  02 ele IUEIص ص ؛2ج « ةيوبتلا ةريسلا ءماشه نبا ؛306-307 نص ص 286 290 .

 .290ص ؛2ج ؛1م «ةياهّتلاو ةيادبلا ؛ريثك نبا )2(

-3.1 /108 5,811 )3( 

 «هركذ عطقنا كله اذإف ed بقع ال «رتبأ لجر EG «هوعد :لوقي و هللا لوسر ركذ اذإ لئاو نب صاعلا ناك" )4(
 بهذ ل هللا لوسر نبا تام نيح كلذو ءبهل يبأ يف تلزن : لاق ءاطع نعو .(رثوكلا =( ةروُسلا هذه هللا لزنأف

 «ريسفتلا ءريثك نبا RNA GE حرإ » كلذ يف هللا لزناف AS رب :لاقف « نيكرشُلا ىلإ بهلوبأ
  deص 563.

 :لاق ًالجر نأ سنأ نع[ . . ]' :اهنم « هللا ءاطعأ يذلا رثوكلا el يف ةريشك ثيداحأ ريشك نبا ىور (5)

 روبط هيف « لسعلا نم ىلحأو soh نم اضايب د شأ e يمر هيناطعأ نجلا يف رهن وه : لاق ؟رثوكلا ام ؛ هللا لوسر اي
 ECE هللا لوسرر لاق“ Le اي :GÍ لاق ؟ةمعانل اه ؛هللا لوسراي :رمع لاق :رزجلا قانعأك اهقانعأ

 .562 561 ص ص «4ج «ريسفتلا « ريثك نبا «"توقایلاو ٌردلا ىلع يرجي «بهذ نم ee EH يف رهن

 .9 ص 12 «1م «ةيوبتلا ةريسلا ءماشه نبا (6)
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 RG ,"ينورُتَد GLS :لوقي ةجيدخ ىلإ لوره ةلاسّرلا تءاج Ds AL رظتني

 as ةجيدخ تناك .اهنيبو هنيب ةقالعلا حضفتو ءاهديلو ىلع pe هيلع ونحت تماقو
Lin, Tطق هفرع  ieامل ةعور وم تادهو «ةريزدلا هلاضوأ تجر  

 «ةيناث هّطغي مك هلسرُي دهجلا هنم غلب BE des توّصلا بحاصو بيرغلا وصلا هفاخأ

 ىلع اهيف يشخ يتلاو «هيلع ةريسعلا تاظحتلا هذه يف . هلسري مت «ةثلاث هّطغي مث « هلسرُي م

 H «ًادبأ هللا كيزخي ال هللاوف à ET ء الك :هل تلاقو' «هدي ىلع ةجيدخ تّدش ءهسفن

 ازن .""”قحلا بئاون ىلع نيعُتو . فيضلا يرقتو «لكلا لمحتو «ثيدحلا قدصتو à محّرلا

deا لا ا وا  

 نم ةّيئاربعلاب بو « OA باتكلا بكي ناكو «ةيلهاجلا يف رّصنت دق أرما ناكو ءاهيبأ يخأ

 PE هللا لوسر هربخأف «[. . ]مَع دق ًاريبك اخيش ناكو «بتكي نأ هللا ءاش ام ليجنإلا

 LUS ةجيدخ تناك ."2 سوم ىلع لزنأ يذلا سومانلا اذه : ةقرو لاقف «ىأر

 فاّرعلا ىلإ اهنبا ّمُأ ذخأت امك هذخأت مث ءاهاتف مامأ ةيردلا قيرط اهب طخت نونحلا ألا اهلوقت

 «لهتباو «هلل ماص دق «ةيواز يف ًابهار اهفارع ناكو .هرمأ يف يتفيف ؟ةياكحلا ام : هلأست

 . ةيدق تانايد نم ةريزجلا تفرع ام ىلع ًادهاش ماقو ءربكألا سوماّنلاو gaga فرعو ءرصنت

 لعجيو ءامهنيب ةمسق سومانلا لعجيو «دّمَحُمو ىسوم نيب ةريصق ق ةرابع يف ةقرو عمجيو

 «ةليبقلا هدرطتو «هموق هجرخي ًادَّمَحُم ىريف «بيغلا يف أرقي مث « سوماتلل ًاحرسم ةريزجلا
 شعترت الو «؛ةجيدخ فاخت الو . مه يجرم وأ :لوقيو ءًافئاخ دمحم شعتريو

 ؛رّصنت يذلا اذه قّدصُت تناكو «حير اهب فصعت ال «ةدماص تناك .دعترت الو ءاهلاصوأ

 Es ىلإ وش ملأ ةميدقلا QE يف أرقو « ةّيناربعلاو ةّيبرعلا بتكي «ملع بحاص هلال

 اذإو «ةريصبلا تحتفت 5 ءرصبلا باغ اذإ «تافاقتلا لك يف ةفرعملا زمر ىمعألا خيتشلاو « ىمعأ

 ةجيدخ خيش ناك .ديعبلا يضاملا راوغأ تربسو «تءاش ام بيغلا يف تأرق ةريصبلا تحّتفت

 .530ص ؛4ج «ريسفتلا «ريثك نبا (1)

 .530 ص :4ج «ريسفّتلا à JS نبا )2(

 . 530ص ؛4ج «ريسفتلا «ريثك نبا (3)
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 ثيح ىريو ؛ةنيدملل بيغلا عّلطتي «ريهّشلا ىمعألا نهاكلا سايزيريت «ةبيط ةنيدم خيشك
 ؟9نورصبملا یری ال

 LEURS . هللا لوسر نزح ىَّبح ؛ةرتف يحولا رو « يّفوُي نأ ةقرو بشني مل مل

 هنم هسفن يقلي يكل ؛ لبج ةورذب ىفوأ LS «لابجلا قهاوش سور نم ىّدرتي ًارارم هنم

 «هسفن ٌرقتو ؛هشأج  كلذب  نكسيف o هللا لوسر (CÉ ؛دّمَحم اي : لاقف « ليربج هل ىّدبت

 ass ؛ ليربج A هعم لعفتف ؛تيبلا يف اهدجيف ؛ةجيدخ ىلإ عجري t عجريف
 هللا فّمخف «هنم ءاجامب قدصو «هلوسربو هللاب نمآْنَم لوا تناك“ :أدهيف fée» هللا لوسر

 الإ ؛كلذ هنزحبف «هل بيذكتو « هيلع ٌدر نم ههركي G ًائيش عمسي ال ء4 هّيبن نع ۔ كلذب

 O ساتلا رمأ هيلع Ds «هقدصُتو iae تختو «هتبثت ءاهيلإ عجر اذإ اهب هنع هللا جرف

 املثم ؛ تيبلا يف RE ةطاحإلا اهيلإ LS UE ةكئالم نم اكلم ةجيدخ تناك

 يف هطوحت كلذ ىلإ تناكو . DH قهاوش دنعو ٠ يفايفل يف هب ةطاحإلا ليربج ىلإ لكرأ

 تناكو . Pasta 5 اهيلإ داع ًاداز ىهنأ ام اذإ « دازلاو داب هءارو فقتف ءهيف ْثَّدحتي هاتأ اذإ راغلا

 its مث ce اهذخف ىلع هسلجتف «ًاناطيش هبحاص نوكي D فاخ اذإ اهفطعب هطوحت

Del A a a 

 هللا لوسر تلخدأ [ امل وأ ] ءاهرجح يف سلاج كي هللا لوسرو اهرامخ تقلأو ترسحت امو
 ga lus lb هبحاص نأ ةجيدخ تفرعف .باغو ؛هبحاص بهذ ge ss نيبو اهنيب كي

 لجّرلا تلخدأو رامخلا تقلأو ترّسحت اذإ اهّنأ . "ةمزاحلا" يهو  ملعت تناك اهّنأل ؛ناطيشب

 اذهو AU Les درجتو رعت نع ثحبي care À هذهف «ناطيشلا رضح اهعرد نيبو اهنيب

 ةروص حيصيو «هل ةروص cé ىّتح ًاديدش ًاطابترا هب اهتروص طبترت «دسجلا ةأرملا نم هبيصن

(1) Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Tirésias. 

  (2)نبا  àص ؛4ج «ريسفتلا 530.

 ) )3.77ص «2ج 1م «ةيوبتلا ةريسلا «ماشه نبا

  ] .. ۲)9مث «كلذل دوزتيو «ددعلا تاوذ يلايللا  دبعلا وهو . هيف ثّدحتيف «ءارح ينأي ناكف «ءالخلا هيلإ بّبح مث
 ص :4ج «ريسفتلا «ريثك نبا « ”اهلثمل هدوزتف «ةجيدخ ىلإ عجري 530.

 ) )5«1م « ةيوبتلا ةريسلا ءماشه نبا 75 deص .
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 Re SOL ل اهل

 يوشت الو «ةّيلمعلا يف داسف الف . اهديلو el لقنت املثم اهرجح ىلإ هلقتت مث

 «ةريسملا لصاوُيل دّمَحُم اهيلإ جاتحي ناك يتلا ةعصاّنلا صالخإلا ةروُص ةجيدخ تناك

 تاذ هدوع MÉS . فاخي الو «دّمحم دّدرتي ال LÉ ءاهرود بعلتل ةزهاج  ًامود  تناكف

 . ىهتنا دق ةجيدخ رود DY ؛ ءامّسلا ىلإ كلانه  تعفتراو ؛ ةجيدخ تّحنت موي

 :نينمؤملا pi ةشئاع 2

 ءامهنيب عمجي صّصَقلا ىف ءيش ال . ةجيدخل لباقُلا هجولا ءاستلا das يف ةشئاع موقت

 ىلع اهسفن تضرع «ةررحشم ةلقتسم ةأرما ةياكحلا ةجيدخ تناك .ءانبلاو جاوزلا ىتح

 ترحُتف «ًاريبك ءافتحا تفتحاو ءًاليمج اسرع تماقأ ,AUS ءاهيتأي نأ هنم تبلطو ءدَّمَحُم

  كاذ ْذإ . ةكم تناكو . ةكم يف اهجاوز ناك . ةربحلا للحلا تسبأو ؛ةرمخلا تبرشو «ةرقبلا

 لوسأرلا اهجّوزت ةملسُم ةّيبص ةلفطف ؛ ةشئاع اّمأ . ةّيلهاج سرع سرلا ناكف . ةّيلهاجلا زمر
 LLRA تفتحا الو ءًاسرع ماقأ الف ءبخص الب اهجّوزت «ديدجلا نيّدلا ءاضف «ةئيدملاب
 «روزج يلع تَرحُت ام' :ةرسحب ثّدحُتو «كلذ ركذت تربك دقو  ةلفطلا تناكو .ديعسلا

 امهتشاع alle نيب عمجت ملف ءاهقطنم صّمصّقلل كلذ يف ناكو Ale“ يلع CSS الو

 ًالجلا نمز اذهو «سرععلا يف لافتحالاو ةرمخلاو وهّللاو فزعلا نمز ناك كاذف . ةريزجلا

 .رمألا كلذ نم سرغلا حبصيف «قحلا ةوعّدلاو هللا ليبس يف داهجلاو برحلاو

 ليمجو اهنسحو اهبابشب تم” يتلا ةشئاع اهّلحم ْصّصَقلا تّلحأو «ةجيدخ تلحر

 يتلا ةهكقلا ةشئاع .à Pie اهتحاصفو اهملعو اهظفح يف اهلثم ممألا يف نكي ملو ءاهترشع
 دق ةرجش هيفو ًايداو تلزن ول تيأر أ" : هل تلاق .اهزمر RS مهفيف ءًازمر ًادَمَحُم ملكت تناك

 عر مل يتلا يف :لاق ؟كريعب عترت EE يف ءاهنم BE مل ةرجش تدجوو ءاهنم لكأ
 سمطتف هلت عيفر ناكم نع اهل ثحبت تناك .””'اهريغ LR جوزتي LE ينعت ءاهنم
 . 163ص «3ج ؛2م «ةياهنلاو ةيادبلا ريثك نبا (1)

 . 159. 158ص ص ء3ج ء2 :ةياهنلاو ةيادبلا «ريثك نبا (2)

 . 160ص 437 ؛2م : ةياهنلاو ةبادبلا «ريثك نيا (3)
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 NN iras 385 سمطت OÙ عطتست مل ءارذعلا ةريثلا ةروصلا ةشئاع Sy . ةجيدخ رْكذ

ÉSاذإو ] ءاهركذ رثكُي“ لوسّرلا ناك . ًاديلت ايضام  GESاهيلع ءانّقلا يف بنطأ  [ . wo. 

 ratée قئادص يف اهثعبي مت ir ةأشلا حبذ [اذإ ناكو ] set نسحأب اهيلع

 ىلع يضقت ةت نأ ai لواحُتو . دّمَحُم دّصرتي حبشلا اذه نم ةشئاع راغتو

 a دوما «حبشلا
455% 

 ةشئاع هل تعدتبا GB .ًادبأ ةجيدخ ىسني VU نكلو . حمسلا ةّيلهاجلا هجو «ةجيدخ

«IS Dieةشئاع هب تكّدح اميف نارواحتي امهرظناف ؛ةجيدخ قوفت ىلع ةجحل ا ماقأو  

 يل ناكو «تناكو : تناك M لوقيف «ةجيدخ لإ ةأرما Lu يف نكي مل هلاك EPS نم

 ؛ "دلو اهنم

sed".نت رعاه  gاوس  HECيف كعلم  A 

 ال طق ءيش دنع رّبغت هرأ مل ًاريغت هللا لوسر هجو رّيغتف [ . Jets هللا كلدبأ

 ؛”يحولا لور دنع

 هللا كلدبأ دق «لّوألا رهّدلا يف تكله SAN» ءارمح ءاهركذت ام رثكأ ام :تلّقف'

 «ساّنلا يب رفك ْذِإ ؛يب تنمآ دقو ءاهنم ًاريخ هللا ينلدبأ ام :لاق .اهنم ًاريخ

 هللا ينقزرو «ساّنلا ينمرح ذإ ؛اهلامب ينتسآو «[ سانلا ] ينتبذك ْذِإ ؛ ينتقدصو

 . "ءاسنلا دالوأ ينمرح ْذِإ ؛اهدلو

 مغرو ءاهريغ ىلع ةجيدخ Saa « ةشئاع هجو يف اهعفري لظي يتلا دمحم ججح مغرو

 تنب ةجيدخو «نوعرف ةأرما ةيسآو «نارمع تنب مّيرَم : ثالث الإ ءاستلا ّنم لمكي مل" : هلوق

 . 158 157ص ص «3ج 029 AUI ةيادبلا «ريثك نيا (1)
Jeام :تلاق اهّنأ ةشئاع نع [  to àةأرما ىلع ترغ ام" :تلاق وأ «'ةجيدخ ىلع ترغ ام كلو ينل ةأرما ىلع  

 يف بنطأف ؛ةجيدخ Cou 6 هللا لوسر ÉS :تلاق وأ cl ل هللا لوسر رْكذ ةرثك نم ةجيدخ ىلع ترغ ام
 .158 157 ص ص ء3ج «2م «ةياهنلاو ةيادبلا «ريثك نيا [٠ . . ]ةريغلا نم ءاسنلا كردي ام ينكردأف à ءاهيلع ءادّكلا

 157-158 ص «3ج ؛2م «ةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نبا (3)
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2,5 

d'Aتاهّمألا ٌفاصم ىلإ ةجيدخ عفرف  AUتسلا ناف "ءايينأ نلفك  LOUEةشئاع تعفر  

 ذم دمحْل ةأرما اهراتخي- هّير نم رمأب  ليربج تلعجو ءةّيهلإلا ةيانعلاب اهتطاحأو ءةّيلع ةلزنم

 يه اهب هيتأي وأ «ءارضخ ريرح نم ةقرخ يف اهتروصب اثالثوأنيرم هیابف « ةريغص ةلفط تناك

 دقو ءاهب لبقيف «هتجوز A ليربج هربخُيف ءاهقرعتيو ءاههجو نع بوُقلا دَّمَحُم فشكيف ءاهسفن

 ال نوكت نأ رمألا ىضنقا يبتلل ةشئاع تك ذإو .”ىلعألا هّبر هل هاضترا ًارمأ كلذ يف ىأر

 Ce « هموقل افلأم الجر ركبوبأ ناكو" nat ءركب يبأ تدب نوكت نأو «”'ةأرما اهيهاضت

 ًالجر ناكو dt ريخ نم اهيف ناك امبو ءاهب lee » D شرف بسنأ ناكو «ًالهس

 هتراجتو هملعل ءرمألا نم دحاو ريغل هنوفلأيو « هنوتأي هموق لاجر ناكو ءفورعمو Sie اذ «ًرجات

a)تلفك نهم الك نأ «ةجيدخو ميمو ةيسآ «ةوسن ثالقلا نيب كرتشملا ردقلاو اولاق  ISتنسحأو  

 ءاهمظعأو ؛ةلافك أ اهدلو تلفك ميمو ge هتقدصو ىس تير ةيساف :هتقدصو ءاهتلافك يف ةبحمصلا

dla sie,لزن نيح هتقدصو [ . . ]اهلاومأ كلذ يف تلذبو ءاهب 5 هللا لوسر جيوزت يف تبغر ةجيدخو  
 sL رابخألا ضعب فيضُتو . 160ص «3ج ؛2م «ةياهتلاو ةيادبلا «ريشك نبا ٠ "لجو رع هللا نم يحولا هيلع

 ةلزنم ظحت ملذإ يهف «ةشئاعل يام فصو كلذ يفو . "ماعطلا ئاس ىلع Au لضفك ءاستلا ىلع ةشئاع لضفو'

 وهو ؛مامطلا رئاس نع همحلب A زيمتي ملثم e «طيسب ءيشب أل ءاستلا ةماع قوفت ال سرلا ءاينألا cage ءاسنلا

 . ايندلا ةايحلا ةنيز ىقيي هلأ الإ ”ماعطلا رخفأ"ريثك نبا ركذ امك ۔ لّ هلال ؛هتاذ دخ يف ماه
JG)يل لاقف ؛ريرح نم ةقرخ يف كلا كب ءيجيف ءمانلا يف كثير : هللا لوسر يل لاق :تلاق ةشئاع نع [ . .  : 

 نعو .[.. ]ضم لا دنع نم اذه نكيذأ : تلتف «ءيه تنأ اذإف «بوقلا كهجو نعت فشكف «٠ كتأرما هذه
 «ريثك نبا ؛"ةرخآلاو LAN يف كتجوز هذه : لاقف ءءارضخ ريرح نم ةقرخ يف اهتروصب هءاج ليربج نأ يذمرتلا

 ليربج rés srl qi يف ةشئاع خسر ثيداحأ ريدك نبا رثكذيو . 161ص «3ج «2م «ةياهتلاو ةيادبلا

 taf نم تیب اهرّشيو هللا مالسو همالس اهئرقُي ليربج ناك يتلا « ةجيدخب اهتازاومل ةلواحُم اذه يفو ءاهفرعي
 .77 79ص ص «2ج «1م EN «ماشه نبا ؛ 157ص «3ج ء2م HI ةيادبلا «ريثك نبا :رظنا

 Dig مهلمحت ؛ كلو «فورعم وهام لئاضفلا نم امهنم لكل تبي ءاضيأ ولغي نم مهنمف E لهأ أو @

 اهظفح يف ةشئاع لشم ممألا يف نكي مل Sa :ةجيدخ نم ملعأ اهنوكلو AN US» ؛ ةشئاح ليضفت ىلع

 «تاوامس عبس قوف نم اهتءارب تازنو ds هئاسن نمادحأ بح لوسرلا نكي ملو ءاهلقعو اهتحاصفو اهملعو
 :Jeb :روهشملا تيدا سالا نم ريثك رگڈ دق ea CL امج املع۔ مالسلا هيلع - هنع هدعب تورو

 انايحأ اهل (لوسرلا-) لوقي ناك « ةشئاع ءاريمخلاو ' . 159ص «3ج 62e «ةياهنلاو ةيادبلا «ريثك نبا « ”ءاريمُلا نع مكتيد

 مهدنع ضييالا امّنإ «نوذلا ضايب نم ضيا لجر لوقت ال بّرعلا نال 5[ . . ]ءاضيبلا ديري ؛ءارمحلا ريغصت « ءاريمُح
Eatاولاق نوللا نم ضيبألا اودارأ اذإف «بوُيعلا نم  peرمح ةدام «بّرَعلا ناسل ءروظنم نيا . 

 يخأ تنأ : :لاقف ؛كوخا انأ امّنِإ :ركيوبأ لاقف ءركي يبأ ىلإ ةشئاع بطخ . هللا لوسر نأ ةورع نع [ . . 0
 . 161ص ء3ج Ze ؛ةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نبا « لالح يل يهو ءهباتكو هللا نيد يف
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 «مالسإلا ىلإو هللا ىلإ وعدي ماق ملسأ الو «*ملسأ رد لأ ركب وبأ ناكو + Paule نسخو

 . لوألا نيملسلا ريهاشم نم ةعومجم مهنم ؛ شرف نم ريبك ددع هيدي ىلع ملسأف

 تس تغلب اكو « ”مالسإلا ىلع تّيرتف «مالسإلا ىلع ةشئاع As ركب يبأ تيب يف

 ناك يذلا ءكرشألا يدع نب معطم عورشم  جاوزلا اذهب لطبف HAS ركب وبأ اهجّوز ننس
STىلع  Seةيبرتلا تلمكتساف «نينس ثالث تيا يف ةشئاع تّلظو .  JLًدادعتسا  

 بحاوملا عم بعلت ةلفط تناك . . نينس pes. -da-ta اهب ینب مث dy ٠ ىلإ لاقتنالل

 Rte ءاهّمأاهتذخأ ةحوُجرألا قوف نمو . لّسرُم اهرعشو ةحوجرألا ىلع
22% 

lesةبعّللا نأ نظن تناك .اهل ىرج ام. اهلوق ٌدَح ىلع- يردت ال ةلفاغ يهو . اهلعب  
AL ©اهبعالي  ًانايحأ لوسّرلا ناكو ء اهبُّن ريغ اهزاهج يف لمحت مل اهّنأ ىّبح < ةلصاوتم  

 .89ص cdg elp «ةّيوبْنلا ةريسلا ءماشه نبا (1)
 لبق دمحم رجح يف ناكو « نیس رشع هرمع اهموي ناكو Gle هلعجي اهضعبف «ملسأ ركذ لّوأ يف تاياورلا فلتخت ( 2)
 عمسو دمحم دعب نيملسملا وأ ناك ركب بأ ذأ هيف ءاج رعش نم تباث نب ناسح هر ام ركب ابأ هلعجي اهضعبو «مالسإلا
 .90- 84 ص ص NE م٠1 Ie «ماشه نبا : : يف كلذ لمجُم رظنا o Si ملو «كلذ دمحم

 : مهو «ةثراح نب ديزو يلعو ركب يبأ مالسإ دعب -ة N ناكو «ريهاشم ةسمخ هدي ىلع ملسأ دقو (3)

olabدبعو مأوعلا نب ب ربزلاو نافع نب  graنبا :رظنا . هللا دبع نب ةحلطو صاّقو يبأ نب دعسو فوع  

 .277ص «2ج ؛1م gs «يدوعسملا : : كلذكو 9190ص ص ؛2ج elp «ةيوبنلا ةريسلا «ماشه

 وبأ ناك اذإ ؛نكلو . 92ص «2ج «1م «ةيوبنلا ةريسلا «ماشه نبا ؛ةريغص يهو ملسُت ةشئاع ةريسلا بشك لعجت )4(
 تناكو « نينس عست اهرمعو «ةرجهلل ةياقلا سلا يف ةنبدملا يف ةشئاعب ىنب لوسررلا ناكو ؛ةثعبلا ةيادب يف ملسأ ركب
 . مالسإلا ىلع ٠ ءملسُم تيب يف تدلو ةشئاع Ja نكمُيهّنِإف « ةثعبلل ةنس ةرشع ثالث دعب cf ةرجهلا

٠ TSدق يدع نب معطم نإ : (ركب يبأ ةجوز -) نامور مأ تلاق [ .  USEطق ركب وبأ دعو ام هللاوو «هنبا ىلع  

 انبحاص ىبصم le ؛ ةفاحق يبأ نبا اي : تلاقف ٠ يبصلا مأ هتأرما دنعو يدع نب معطم ىلع ركب وبأ لخدف « هفلخأف

 لوقت اهّنِإ :لاق ؟لوقت هذه لوقأ : يدع نب معطمل ركب وبأ لاقف ؟كيلإ جّوزت نإ هيلع تنأ يذلا كنيد يف هلخدُ

 «3ج 22م ,ةياهنلاو ةيادبلا «ريثك نبا ones يتلا هتدع نم هسفن يف ناك ام هللا بهذأ دقو ءهدنع نم جرخف .كلذ
 .E. 1. 2, t. 1, article : ‘Aisha Bint ‘Ab Bakr, (W. Montgomery Watt) : رظناو . 162 ص

BRO)ينجوزت : تلاق ةشئاع نع [ .  Æ Aنب ثراحلا ينب يف انلزنف «ةنيدملا انمدقف «نيتس تس تنبانأو  

 بحاوص يعمو ةحوجرآ يفل ls «نامور مأ ءيأ PRE CR تفو دقو « «يرعش قزمتف «تعقوف . جرزخلا

 ىّنح جهنال ياو ؛رادلا باب ىلع يتققوأ i يديب تخاف « يم دير ام يردأ م « Eh « يب تخرصف ؛ يل

 يف راصنألا نم ةوسن اذإف . رآذدلا ينتلخدأ مث ؛ يسأرو يهجو هب تنسف «ءام نم انيش تذخأ من « يسفن ضعب نكس

 هللا لوسر الإ ينعري ملف « « ينأش نم َنحلصاف «نهيلإ ينةملسأف . رئاط ريخ ىلعو « ةكربلاو ريخلا ىلع a «تيبلا
x.ةيادبلا ءريشك نبأ "ننس عست تشب ذئموي - انأو «هيلإ يننملسأف «ىحض  A161 ص ص ؛3ج ؛2م  

 ALL ريغصت 164. 160 Ana يف اهرظنا sg اذه لوح ةريثك ثيداحأ كام ركذ دقو . 162

EL,رعش عمتجم  Aءبرعلا ناسل « «روظنم نبا «  Plممج  . 
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Su» 
 اهلّضفو ءدَّمَحُم اهّبحأ يتلا ””لاثملا ةجوزلا نوكتل yaah اهتراتخا ةثيربلا ةلفطلا هذه

 لايخملا يف مسترت يتلا ةأرملا ةروّص نع كلذ لالخ نم ترّبعف «ءاستلا نم اهريغ ىلع

 ءاضيب تماقتسا y ءارصنعف ءآرصنع وكلا اهرصانع لجّرلا ىنب يتلاو « يمالسإلا يبّرعلا

 .اهلعب ةيبرت ةجيتن تءاج يتلا يهو كلذك نوكت ال نأ اهل ىّنأو . ةبئاش اهبوشت ال «ةعصان

 امك هتجوز ةيبرتب سفّنلا ass ءاهملاع ىلإ نحيف لجر É مامأ صّصّقلا اهعفرت ةروص ةشئاعف
 «لجر ne ام «ءارذع ةريغص ةلفط اهذخأ دقو «ءاش امك ًاعيوطت اهعّوطيف « ىهتشاو وه دارأ

 . ىرخأ ةفرعمو ىرخأ ةيبرت طوُطُخ هريغ اهيف طخ ام ءاضيبلا ةحفصلاك ءارذعو

22 

 «هنيد ىلع اهاّيرو «ءاش ام اهبعال .هرجح يف ةلفطلا تربكو . . لجّرلا ملُح كلذ ناك

 ايلا ةايحلاو ءايندلا ةايحلا ىلع اهانيع تحّتفت دقو موي تاذ قافأ هّنكلو . هتجاح اهنم ىتأو

 تأدبو ء«ضيغبلا مالكلاب نسلألا تقّتفتو .ءايشأ تملعو «هريغ اهآرو «هريغ تأر . ةنيز

oEلجرل موتحلا ريصملا ةأطو تحت « ةليمجلا ةروصلا ملاعم تتهبف «ةليمجلا ةروصلا دست  

 راهنا امك Pygmalion» نويلامجيب Lg افرعو ءنمّزلا امهباصأ «ةميظع ةأرماو ميظع

 ةنومديد at باصأ امل «ليطعو . ”اهمّطحُي Galatée ايتالاج ىلإ ماق als رايهناب هملح

Desdémoneفالخلا بشن اذإ الإ أدهت ال ءصّصّقلا يه كلت . "اهلتقي اهيلإ ماق » Lots 

 ةّصق تناك .يبنرمأ جلاعُت ةّصقلا تناك ولو ىح ؛لجّرلاو ةأرملا تعراصتو ؛ مادصلا

 عفرت ال صّصَقلاف . ةشئاع ةأرملاو ًادّمَحُم لجرلا ناك ds yi «ةأرماو لجر ةّصق ؛كفإلا

 ةايح نوشيعي هب اوزاتما ام ىلع  مهلعجت نأ يف LE لب ءرشبلا ىوتسُم قوف  ًامئاد  اهلاطبأ

 ريغ قفألا يف ىقبي الو «نينمؤملامأ ةروصو يبتلا ةروص كفإلا ةّصق يف يفتخت كلذل .رشبلا
 . لعفت ام يردت ال اهجوز اهرجهي ةأرماو LS لجر

 .E. L 2,t 1, article : ‘Aisha Bint Abî Bakr, (W. Montgomery Watt) : يف رابخألا كلتا رصتخم رظنا (1)

 اهرابتعاب حمسي ا « ماشه نبال ةّيوبتلا ةريتسلا نم ةبتاغ تناك ةشئاع ةايح نّوكُت يتلا رصانعلا هذه نم ًاريثك نإ )2(
 .ريثك نباو يدوعسملاو يربّطلا دنع ًالثم  هدجنف « . مهخيرات نوخرؤملا هب he CLS اعادبإ

 . نويلامجيب « ميكحلا قيفوت (3)
(4) Shakespeare, Othello, le maure de Venise. 
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ÉS؛ موقلا نع تفّلخت ام ةشئاع نأ ددرت تاوصألا تقلطنا  iليحّرلاب ساّنلا يف » 

 ناوفص عم اهتبكترا ةشحافل الإ a قلطصملا ينب ةوزغ رثإ ليلا ضعب هيف اوتاب ًالزنم اولزن نأ دعب
 ناكو هللا ليبس يف داهجلل سالا ديجي ناك .ًارخن دمحم يف رخني كاشلا أدب c Jall نبا

 ضمب نع ةرداص ؛ هفرشو هضرع يف ةنعاط عفت eee كلو ee Je رامي

 UŠ نع حصفُت ال LE ةضراعُم تناك .ريبك عقو هيلع اهل ناك °4 2هبحصو هتعامج

 اهيفّري مل هّنكلو . همْكُح يف نعطتْنأو «هدّيشي ناك يذلا ءانبلا لخادلا ag لواحُت

 :ديزي نب ةماسأ لأسي هارتف EN لئابح يف هطاقسإ يف اهوجورُم حجنف ؛ سايس ةروام

 لإ مهنم ملعن الو CUa HA «هلهأ ةءارب نم pln ام Sal يناخ نظتو

 يبأ نب يلع ينايف «ةئلشلا هدواعُيمُت es .“لطابلاو بذكلا اذهو' : : فيضي مث e اریخ

 Dhs «ريثك اهاوس ءاسّنلاو «كيلع هللا قيضي مل" :ًالئاق هبيجيف « هلهأ قارف يف هريشتسي بلاط

 اهلاسيف cp ةرهرب يلعو يتأيو eke هْيَئيع يف ايندلا ملظُيف . ريفا كقدصُت ةيراجلا لأست

Leاهبرضي يلع اهيلإ موقيو .“؟ةشث ثئاع نم كيري ءيش نم تيأر له ؛ةريرب يأ  

 نأ ىلإ ةّيفخلا ةّصقلا ةراشإ مغر ةريرب نكلو ٠ 8 لا لوسر يقدصا : لوقيو ؛ًاديدش ًابرض'

Cieةريرب تناكو ؛ملعت ام الإ لوقت ال  ةمهّتلا تابثإ ىلع دوهشلا لْمَح - برضلاب - لواح  
 J ءاهلهأ نيجع نع مانت «ُنّسلا ةثيدح ةيراج' اهتدّيس نأ دهشتف ءًاريخألإ ملعت ال
 Pts «نجاّدلا

 ص «4ج «2م «ةّيوبنلا ةريسلا «ماشه نبا ؛268260 ص ص :3ج ءريسُّتلا ءريثك نبا : يف ةّصصقلا رظنا (1)
 .263-264ص

 نب حطو «لوُلَس نب يأن هلا دبع : رفا ءالؤه يف ةشحافلاب ةشئاع اومر نيذلا رابخألا نّيعُث ام ًاريثك )2(
 شحج تدب ابنيز ثخأ-) شحج تنب ES ؛(لوسّرلا رعاش =) تباث نب ناسحو colis نب داّبع نب ةثاثأ
 ص «4ج ؛2م LEE EN ءماشه نبا 4268. 260 ص ص «3ج ءريسفتلا ءريثك نبا :رظنا .(لوسرلا جوز
,1265 270. 
 .261ص ء3ج «ريسفتلا ءريثك نبا (3)

 .266 ص tåg «2م :ةيوبْلا ةريسلا ءماشه نبا (4)

 .261ص ء3ج «ريسفتلا «ريثك نبا (5)

 .261ص «3ج ءريسفتلا «ريثك نبا (6)

CD)261ص :3ج «ريسفتلا ءريثك نبا . 



 داؤف نم لكأت تناك يتلا راَنلا Eib مل ةريرب اهتعضو يتلا ةعيدبلا ةروصلا نكلو

 يف هاذأ يتغلب دق لجر gode ؛ ؛نيملسملا َرشعم اي” :بطخي ساتلا يف جرخف . دمحم

 ءاولتتقي ْنأ اومه ىّنح[ . . ] ناّيحلا LES ءجرزنخملا تجاهو «سوألا تجاهف . “لهآ

 PEA لوسر تكسو ءاوتکس E مهضفخي[ . . ]لزب ملف «ربنملا ىلع لو هللا لوسرو

 . هنم نوصتقي يناحبا لهأ لْمَج يف ةا تحجن الو «ساّنلا يف Li تعفن الف

 ًاملأرمألا هدازف . عمتجملا يف رخنت ةيلهاجلا Le تناكو fs يف رخني طلا ناك

 ste اي ee Úf :رشني ماق الملا ىلعو «سلجو fe» .اهبلطي ةشئاع ءاجو . ملأ ىلع

 يرفختساف «بنذب تملا تک ES ءاذكو اذك كنع ينغلب هن

 , هيلع هللا بات « باتو « هبنذب فرتعا اذإ دبعلا ّنإف « هيلإ fs هللا

 cols وهو ؛بّدعتت يهو ةلماك Las نوثالث .رمأ اهنأش يف هيلإ َحوُي ملو نمزلا لاط

 LLI ءاهفارتعا بلطي اهءاج دقل ؟تبنذأ دق ةشئاع تناك .Í قفألا يف A نم ةءارب الو

 دهع ةثيدح ةعومجلا تناك .اهنابرق نوكتل اهتراتخا اهّنأكو ءاهيف ةعومجلا مّكُح اهيلع

ي لولّس نب يأ نب هللا دبع اذهف . . اهتياهاج اهراوغأ يف لمحت تلازام «مالسإلاب
 Paih يخاؤُ

 رابخألا جوري موقيف ءًآكلم هسفن das «تاحوُمُط هل تناك ES «ةنیدلا يف

 هلعف لعفي LS» رعاش «تباث نب dx اذهو . “دمحم يف نعطيف «ةشئاع agées « ةفئازلا

 امهلعف لعفت A جوز بنيز تخأ ءشحج eus هذهو . هدواع ریرشلا هيئج 6,

 ىلوألا ةعومجلا باصأ دقل . ةشحافلا ربخ رشنتو «راصنألاو تارجاهملا ربخُشف «ءاسّنلا ىدل

ALةشئاع يف ًالإ اهل صالخ الو  » UGEودبي يتلا ءاهتهلآل  LEاهتدارأ .اهيف تمت مل  

 . 261ص Bg ءريسفتلا «ريثك نبا(1)

 كرذعأ انا : :لاق يراصنألا ile نب ديعس نال ؛ ؛امهنیب IWH بشن دقو . 261 ص «3ج «ریسفتلا ءريثك نبا )2(

 ماقف «[ . . ]كرمأب انلعفف « ءار جرزخلا انتاوخإ نم ناك bp a tere سوألا نم ناك De لوسر اي «هنم

 ASS «تبذك :ذاعم نب ديعسل لاقف « ءةيمحلا هتلمتحا Se Be الجر ناكو pt ديس وهو al نب دعس

 .261ص «3ج «ريسفتلا ءريثك نبا JADE TL à «كلطهر نم ناك ولو a ىلع ردقت الو «هلتقت ال هللا

 .261ص «3ج «ريسفتلا «ريثك نبا (3)
(4) E. I. 2, t. 1, article : ‘Abd Allâh b. 'Ubayy b. Saläl, (W. Montgomery Wati). 
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 يذلا A نم صّلختتل ؛اهتهلآل ًانابرُق ةنومديد موي AN تدهأ امك امامت «ًانابرُق

 ملف «موقلا يف ًادّيس- ةليلو موي نيب -راص يذلا «ليطُع ءاهلعب LÉ تنرتقا ةعاس اهباصأ

 .ةشئاع t «نامور pi اهتضراع الو ؛ةعومجما ركب وبأ ضرامعُي ملو .ًادّيس هبٌموقلا ضري
 ام يردن ال :الاق نأ ىلع اديزي ملف ءًادبأ هنخأ مل ASS اربخأ نأ ةلسوتُم امهنم تبلط

 . أدهتو «أدهي ىتح «يفرتعا نأ اهلأسي اهجوز اذهو PE لوسرل لوقن

 .مالسإلا تيب يف ؛مالسإلا ىلع تّيرت «مالسإلا تنب تناك .فرتعت مل ةشئاع نكلو

 يه الو «دآولل ةاتف يه الف ؛ةّيرشبلا نيبارقلاب نمؤُت الو ءائيش مهتّيلهاج نم لمحت ال تناك
Vo cg psواد 2 ينقي  rateقو لطول نإ  

EL áh LA4 َنوُفِصَت ام ىلع  . 

 ملاع نم مهب عفترتف ءاهلاطبأ ىلإ ةّصقلا دوعت OTAN اهيف ركذ يتلا ةظحللا هذه يف
 « قرعلا نم نامجلا لشم هنم ردحني' هباذإو A يحولا دواعف «ءامّسلا ملاع ىلإ سالا

 ةأرما ةءارب لمحت GI تايآلا هتتأو . “يلع JÄ يذلا لوقلا لقث نم «تاش موي يف وُو

 . مالسإلا ىلع تّيرت ci ةثيدح «ةملسم

 عم تمعطق Å ةيصخش تاذو ءعَروَو نيد تاذ «ديدج ةأرما هجو «ةشئاع يه كلت

 sg ag تماقو الاثم ةروُص ملا يف تماق « دينلا OUSE عم تعطقو ءديحبلا يضل

asةأرما ىلإ نينحلا اهدواعو « لاما ةروصلا تسانت ام ناعرس ةمألا كلو . ةديدجلا ةأرملاب  

 .ناطيشلاو داسفلاب ةقالع ىلع تناك «ةميدق

 .261ص 3g ؛ريسفّتلا «ريثك نبا(1)

 OS عيرص طقسف « يقيرفإلا LÉ ليطع اهجوزت يتلا ةليبتلا AA SAN تنب Desdémone ةنومديد )2(
 تنب chphigénie ينيجيفي] . De يديجارتلا هّصن يف ريبسكش اهركذ دّلخ دقو ءاهلتقف ءاهلتقف lago» وغايإ نم زاعيإب

 يتلا نانوُيلا نفس مدقتت ىكح ؛ةهلآلل ًانابرُق EE ؛ةداورط o مهبرح يف نانوُيلا كلم Agamemnon نونعاغأ

 ؛نانوُيلا ريغ نمو نانوُيلا نم ايديجارتلا ءارعش اهدّلخ . ًالازغ اهناكم تلزنأو ءاهيلإ ةهلآلا اهتعفر « حايرلا اهتسبح
 Racine» نیسارو Euripide سديبيروأ مهمهأ
 .261ص «3ج «ريسفتلا ريثك نبا : يف ةصقلا رظناو . 18/12فسوُي (3)
 .261ص Bg «ريسفتلا ءريثك نبا (4)
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 ةلحرلا باب





 :لوألا لصفلا

 نايرقلا ةلحرو ميهاربإ
 وأ

 سدقملا ءاضفلا نع ثحبلا يف

“Dans la ville d Upsall, le roi barbare 

Égorgea ses fils sur l’autel d'Odin; 

D’un couteau cruel, il égorgea ses fils 

Pour obtenir d’Odin longue suite de jours. 

Il vécut si longtemps que sa bouche édentée 

Dut avoir recours à la corne du cerf. 

Et lui qui répandit le sang de ses enfants 
Têta sa nourriture à la corne du bœuf. 

L’impitoyable mort à la fin le saisit 
D’une lente mais sûre étreinte, en la ville d'Upsal’. 

Thiodolf, in J. G. Frazer, Le rameau d’or, t. 2, pp. 116 - 117. 

 :نيبارقلا ةلحر 1

 :حيبذلا يف فالتخالا يف 1

 ىلإ دوهيلا تبهذ . ىفطصملا حيبذلا يف ساّنلا فلتخاف «ءافطصا سالا دنع حلا ناك

 نوعفريو ””اناتهيو LIS اومحقأ ام دوهيلا ىلع نوُدري نوملسملا ماقف «"”قاحسإ هنأ

 ؟ىرث اي موقلا كّرحُي ناك يذلا امف . ىفطصُلا ةلزنم ىلإ ليعامسإ

 هنبا ميدقت ميهاربإ نم بلط برا نأ ىلع لصفلا اذه يف ديكأتلا متيو . 1-18 /22 «نيوكتلا رفس ؛ ميدقلا دهعلا (1)
 دق (9-21 /21 415.1 /16 «نيوكتلا رْفس) ليلقب كلذ لبق هركذ 555 يذلا ليعامسإ نأكو «قاحسإ ديحولا

 . توملل ًايواسُم داعبإلا ناكف ,زاجحلا ىلإ ميهاربإ نع هتدعبأ ْنأب ةاروتلا هنم تصل خت
 درو ام ىلع علطُم À دوهيلا ىلع هدرو ةلأسملا هذه يف ريثك نبا مالك نم رهظيو . 15ص «4ج «ریسقتلا «ريثك نبا (2)
 « نيوكتلا رّمس ءآلعف اهيف َدَرَو اموّهو) ميهاربإ نبا تعنن S ةاروتلا لوق ربتعا دقو « حيبذلا نأشب ةاروتلاب
 . هللا باتك ىلإ دوهيلا هفاضأ يذلا فيرحتلا باب نم (2 2
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 « مهوبأ ÉY ؛ قاحسإ ASS :ًالئاق كلذ نع ربعيو «ريثك نبا دنع دسحلا ريغ ءيش ال

steبراو  spasلطاب فيرحتو ليوأت وهو «[ . . ]كلذ اودازف « "” . 

 of, in ىلإ كعلوأ عراسو ءاهب نودهشتسي ةاروتلا ىلإ ءالؤه عراسو . هلثمب دوهيلا تّدرو

 go à Ce A MON SSE ركب

Viنيملسما نم هل دّنج يذلا عازتلا اذه مضخ يف ةصقلا ترّتستو  làىلع  

Eمّيحُن ىَربُكلا توما ةلاه تناك . اهروص سفتلا يف تتامف ؛  

 ىفطصا دقو C ءاقلب زوفلل نوقباستي كعلوأو ءالؤه DNE « ةياكحلا ىلع اهلالظب

apeاوُبلف «مهافطصاف «توملل  eaةياكحلا كعدختف  . 

 مسا دّدحت DAS ؟نوكي A ركبلا ميهاربإ نبا يف ًاعازن نوكي DA حيبذلا يف عازتلا ناك

 نع نوثحيي ًاعيمج اوناك .دوعي نمل ميهاربإ ثرإ حضّناو ogr يف قبلا E ركبلا نبالا
 ةياهن KÉ نيبارقلا تناكو .نيبارقلاو لتقلاو توملا ٌلظ يف كلذ نع نوثحبي « ميهاربإب زوفلا

CUديدجلا ماظنلا لقح ىلإ ميدقلا ساّنلا ملاع نم هتجرخأ يتلا ةليوطلا ميهاربإ ةلحر يف . 

 :ميدقلا نيّدلاو ميهاربإ - 2

 ءادتها هير ىلإ ىدتها : اهعون نم ةديرف ةبرجت اذ ميهاربإ ناك ًاعيمج نآرّشلا ءابينأ نيب نم

 oué دوقي ابر هل ضرعالف . Bas ةهلآلا نم دبعو ؛ًفانصأ نيا نم برج نأ دعب ؛ًايصخش

 قيرط قش ch a man» ناماّشلا لاجر نم ًاعون ناك . هتبرجت هيلع دسفُي ناطيش ههجو يف فقو الو

 «ناميإلا هفنتكاو «هدعب ءاج ْنَم ليبسو هليبس ترانأ يتلا ةقارشإلا ىقتلاف ءءاصقأ غلبو «ةّيردلا

 ناك امل ga ةّيويندلا ناسنإلا ةبرجتل ًاديلخت هنّصق تناكف . هيلإ لّصوت يذلا نيّدلا هاوتحاو

 . لفآ بر E «هل ابر ىلعلا يف كلان هميقيو «لئازلا ةداملا ملاع نع هب ومسي بر نع هل ثحبي

 تحت M ضرألا تناكو .رقتسُم نع ضرألا يف هل ثحبي ًالجر ءدبلا ميهاربإ ناك

 قلقُيو ؛هعجضم ضقيو ؛هسفن هيلع كلمي بأ ةروّص يف هل لّكشت هريغو «هريغ ناطلس

 15ص «4ج ءريسفتلا ءريثك نبا (1)
 . 102.101 /37تافاصلا ABS أم انما ىف ئرأ ل يبي لاف كلا هع غل ا ج: ملح ملعب ةن و (2)
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 «َقفألا ههجو يف سي ماق بألا اذه نكلو «ةايحلا يف هقيرط قش D ديري ميهاربإ ناك . هتحار
 pal ةّصقلا يف بألا ةروُص تطبترا دقو ٠ يع اسما e مدَقَتلا نم هعنميو
 هلإلا مدخي ناكو . ةهلآلا عمجم نع ًالوؤسم- ميهاربإ وبأ PES ناك . هب يمسف «رزآ

 لعب نم  ءاملعلا ىلع رمألا طلتخاو «رزآ همسا نأ ساّنلا يف بهذف Let ةمدخ رزآ منصلا

 ملك ناك امل ميهاربإ نأ اوربشعاو « منّصلاو لجّرلا نيب اوطلخ رزآر مأ اوجلاع ام اذإ اوناكف
 . ةمئاقلا ةفاقتلاو دئاّسلا نيدلا كلذب ALi ء ”رزآ منصلا مّلكي نوكي دق رزآ هابأ

 بكوكلا يف VE ميدقلا نيذلا نم صالخلا Élen بألا Ge صالخلا ةّيلمع ترم دقو

 اهّنُك يهو «سمّشلاو رمقلاو بكوكلاب أدباو .ًايناث مانصألا يفو Sa رمقلاو
ponts parءساّنلا ملاع ىلع ةّلاد  La ESلاجر » Usفارشأ اهماظعو «ءاسن » 

 ءاوعفرف ءاوخسُم رشب موجتلا نأ يف ًادئاس داقتعالا ناكو .””ديبعوأ نايبصو ةّماع اهراغصو

 ذإو Cis EDD بورغو قورش نيب «رمتسم ريس يف  رهذلا دبأ - اوُنظي نأ مهلردُقو
 ASE رياسو « كلذ ءادصأ LA تلمح سالا دقتعم يف موقلاب بكاوكلا تطبترا

 بكاوكلاو «نْيَدلاولا ىلع نألدي رمقلاو سمّشلا نأ الشم  فسوُي ةصق تخّسرف ءًانايحأ

 علخي ناك هلق ءرخآلا ولت دحاولا «موقلا تادوبعم طقسُي ميهاربإ ناك اذإف . *”ةوخإلا ىلع

 «بكوكلاب أدب .هيف نماكلا بألا كلذ رهاظم نم هيف JA ام تقولا سفن يف  هنع

 ناك مث .هرجه لفأ او ءًانمز هيف دقتعا .هابأ ناك موقلا دّيسو  ”موقلا ديس بكوكلاو

 - ميدقلا دهحلا يف همسا وهو « خرات وأ حرات وُ ميهاربإ يبأ مسا نأ ةيمالسإلا EGAN aa ركذت امًاريثك ( 1)

CL ANS 25e a Les 551 IGI ( )2(نإ هلا  koye JL Sétifنبا رگڏ امو .74 /6ماعنألا  
 Je « خرات همسا ناك امَّنإو «رزآ نكي مل ميهاربإ M à سابع نبا نع ‹كاحضلا لاق“ : يلي ام ةيآلا هذه ريسفت يف ريثك

 كلذ ةمدخ رزآ هيلع بلغ لاک :(ريثك NS .منص مسا رزآ :يدّسلاو دهاجُم لاقو .[ . . ]متصلا رزآب ينعيو [

 . 142 ص «2ج «ريسفتلا «ريثك نبا « وعم هانعمو «مهمالكب بيعو بس وه ريرج نبا لاقو «[ . . ] متصلا
 .186ص :مالحألا ريسفت يف مالكلا بختم «نيريس نبا (3)

 SSSR ةأرما ءارهّزلاو . 135 131ص ص « اج ءريسفّتلا ءريثك نبا : يف ءارهزلاو تورامو توراه (4)

 . بكوك دام «بّرَحلا ناسل ؛روظنم نبا :رظنا (5)
 .100 ,4/12فسوي )6(

 ( CTبكوك ةدام «بّرَعلا ناسل ءروظنم نبا .
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 مث .هنع ىّلختف الاما ناك هّنكلو ءرغصي ef «هدلاو هّيرظان يف ربكيف «صقنيو ديزي «رمقلا
 Dale تناكف «عاضخإلاو فارشإلاو a تلم «كلت مهتريك ؛ «سمّشلا تناك

 . "ناطلسلل اهعاضخإو LAN ىلع فارشإلاو ناطلسلا ضرف ريغ هل مه ال يذلا بألا ىلع

GSةيردلا ةلحر  ةلحّرلا هذه يف ىتفلا  RE.نكي امهم بألا نأ نّيبتو . لفاوأ  

 «يضاملاو نيّدلل ًازمر بألا ناك . لفاوألا موللا هذه لثم ؛لاوز ىلإ ريسي نأ بال بألا

 كلذك سيل نيد ىلع هميقتل ؛اهتاياغ ىلإ ةّصقلا هب ريست « يضاملاو نيدلل ًاضقن ىتفلا ناكو

eoءيشب هبلق التما دقو ةلحّرلا لصاوُيف . يضاملا كلذب هل ةقالع ال ارضاح هب ينبتلو  

 عطقي نأ عيطتسي الف ءرجهلا هركيو «فنعلا هركي PEN ريثك li ناك هّنكلو . دقحلاك

 ًاليدب موقيف «جرخم نم RS اهّلعل ءاهب مواسُي ةملكلا برجف .بألا لتقيو « يضاملا عم

 كنَع ىغُي الو رضي الو ُعَمْسَي ال ام LS ep :لوقي هابأ ءاج .بألا بنج بألل

 Ode bof ati Ze ق نإ تیب جاكي
SENSنأ ُفاَحَأ َنِإ تب ايم يخل رك نع نإ  gode ass 

ASةيرحسلا ةرابعلا هذه ددرب هيلإ رظنا . 4 ابو سطس َنوُكَتَف  Epيف اهعفري  

E en E 

 ينارتو كبلص نم تك نو" À :لوقي de رغص ىلع روُمألاب ةطاحإلاو ةفرعملاو ملعلا
 «تنأ هملعت ملام ىلع [ . . ]ملعلا نم تعلطا دق يأ ملعاف الدلو يّنأل ؛ كنم رغصأ

 «هل مارتحا نم هادبأ امو cayt طابترا نم هرهظأ ام مغرو . “دعب كءاج الو «هیلع Calle الو
 يفرعم ماظن ضرف ىلإ يمريذإ ؛يريصم رمألا نأ نايعلل نابو «مالكلا اذهب هرمأ حضتفا دقف

 هنيد يف نمطلا كلذ بألا مهف دقو .هي هيلع مئاقلا بألاو قباسلا يفرعملا ماظنلا يف نعطي ديدج

 هت ل نب :RE GUN ete ًاددهُّم ابضاغ 5,3 «هتاذ يفو هملع يفو

 -184.181 ص ص «مالحألا ريسفت يف مالكلا بختم « نيريس نبأ :يف امهتالالدو رمقلاو سمّشلا رظنا ( 1)

 . 75 /11دوه ؛ 114 /9ةبوتلا (2)

 .45 42 /19مُيَرَم (3)

 . 120ص ؛3ج «ريسفتلا ؛ريثك نبا (4)
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 ميهاربإو «مانصألا هتهلآو هناطيش ىلإ رزآ . ةعيطقلا تناكف . 4 ام نوبه أو كرل

 . نيدحاجلا موقلا اهب محمي ةيآ هيتؤُي هّلعل ؛ هّير نع ثحبي ةلحّرلا لصاوي

 ةلداجُلاو ةرواحملا نم هيبأ نيبو هنيب ناك Le BTE هّّنكلو « هتبرد لمتكت مل ىتف ناك

[ei]نسحأو ةرابع فطلأب  PLموقلا لازتعا أو ؛ءيش يف هعفني مل  
 نم ناكف . هنم ريخ وهام ىلإ هحوُمْط ىلع ءاضقو مئاقلا QUE لصاوت نودبعي امو مهكرتو
 ًاريبك مهل اير اعيمج مهتهلآرّسكو ؛هبحصو رزآ ىلع لمحف « ةلحّرلا Lots نأ كلذ تاعبت

 سالا ىلع هوم ةيعاو احور هلعجو «ريبكلا كلذ ىلع هلعف طقسأو . ””نوعجري هيلإ مهّلعل

 Pla ES «راغصلا مانصألا هعم ALI نأ فنأو ؛هسفنل راغ يذلا وُ هلأ نودقتعي مهّلعلا

 يف ءيش لك ۾ دقو .ديحوتلا ةموظنم اهّلحم تّلحو «ددعتلا ةموظنم ترّسكت مانصألا ريسكتبو

 «مانصألا ةهلآلاب نوفتحي «مهديع ىلإ موقلا جرخ : جيهب لافتحا ءانثأو « غيلب ليثمتلا موج

 هل نوكيل اهضعب حلصي دقف «مانصألا ةهلآلا ىلإ وه لّلستو « مارحلا نيدلا عم دهعلا نودّدجيو
 «لكيهلا ألمي ماعّطلا ناك .راوح ةظحل هبرجف e BEN نيدلا عم هجول اهجو هسفن دجوو .ًاير

 :مهلأسف «لكيهلا ىلع Lih تمّصلا ناكو . 4 نوكأ لأ :مهلأسف car ديالو

 كلاب ىتفلا ل دتساف .باوج الو «لكأ الف ءرظتني يقيو . "4 َنوُقِطَت ال ْمُكْل امل

 موقلا ديع بلقناو . Pho ائَرَض Le عارف » ء ىجرُي مهنم ريخ الأ نمآو « مهزجع ىلع

 يف  ميهاربإ بغري مل ؛ديدج دهع داليم bage ءاجر ميهاربإ هجر « یضقنا دهع ىلع ًادادح
 . ديعسلا ديعلاب موقلا لافتحا لظ يف ةأشن هدارأ لب «ديعبلا يضاملا عم مات ًاعطق هلعجي نأ ءدبلا

 يذلا كاذ مهريبكل بسحو ًاديدج ًالّكشت هدارأو «ًابيصن مّيقلا نم ريغ D «مهتبرُت يف هخّسرف

 :ءاذلا لصأ وه ريبكلا كلذ نأ نبت نأ ىتفلا ثبل ام ؛ْنكلو .نوعجري هيلإ مهّلعل هيلع ىقبأ

)1( 19852 46. 

 . 162ص ؛1ج cle ءةياهنلاو ةيادبلا «ريثك نبا (2)

 -58 /21ءايبنألا (3)

 . 178ص :3ج «ريسفتلا ءريثك نبا (4)

 .91/37تاّفايملا (5)
 .92 /37تاّقاصلا )6(
 .93 /37تاّقانملا )7(
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 اذه ناك .بناج لك نم هب فت رطاخملابسحأ ْذإ ؛ًارش هيلع بلقناف «ًاذاَدُج هلعج نع زجع

 «هماهتلا ديري هيلإ ماقف ءهدوُجُو ie نبا نم ةفيخ سجوأ . ههجو يف ًامئاق لازام بألا ريبكلا
 1 . اهدوقو راتلا مهتلت امك

 يف مهدنع راّثلا تناكو . كاذ مهريبك «موقلا بر ناضحأ يف «راتلا يف ميهاربإ يقلأو
 تناك راتلا ٌنكلو .اقرح ميهاربإ ىلع ةيتآاهونظف «دابعلاب هشطب يف بلل ةروص نامّزلا كلذ

deيه ميهاربإ  ONيداولا يف هدبع لابقتسا يف موقت  edهيلعن علخيف » 

us0 هرهطتف « ”ميهاربإ ىلع ًامالسو ًادرب تناكف « ير ناضحأ يف  

 هني RL Le همم ناكو[ ٠.. . ]فرعلا نم ههجو حسي ليربج هعم اهيف لج
 امو ؛ميهاربإ تقرحأ امف à JU يف اهلعف لعفت ضرألا يف ةّباد لك اهيف هبناج ىلإ تماقو

Reموقلا باذع  . 

 ماقو .““اهدبع LÉ اهميظعت يف [ ناسنإلا ] طرفأ آهلإ ةميدقلا تانايّدلا يف راّثلا تناك

 دكرو «تامزألا مهيلع تبقاعت اذإ' سالا ناكو . هلإلا ىلإ بّرقتي نأ دارأ اذإ اهيلإ بّرقتي

 هيلع اوردق اماوعمجو ءاوعمتجا «راطمتسالا ىلإ اوجاتحاو «بدجلا تشاو ؛ءالبلا مهيلع

 «رعو لبج يف اهب اودعص مت dt نيبو اهياتذأ يف اودقع مث «رقبلا نم
 . اسلا بابسأ كلذ يف نأ نوري اوناكف « عّرضٌملاو ءاعدلاب اوجضو «ناريتلا اهيف اولعشأو

 EJO قسوم ُثيِدَح كأ لهو : لجو رع ا لوق سالا روم یف رات نأش عيظعت يف از امو" ()

Jusىلإ اوكا هلهأل  ssرات  JSسبق اچ كيتا  Self,ىلَع  EAU asia JUئدو  DA 
cab 7 8يسون 063{: "لجو رع لاقو .9/20-12هط « «4 ىو 322  

 3,9 نأ ئدوُت اه اج انف جو تروم ضن رکعت سبق بابشي Ko ie ان ou ارات تش [
ERSTUNE4 نع ر هلآ  TIJرودص يفراتلا ردق يف داز امم كلذ ناكو . 8.  

 .69 /21ءايبنألا « ai de ÓL ارب نوك رات الف )ف :لجو رع لاقو . ك ميهارب] ران كلذ نمو « سانلا

 . 158 ص cdg :2م ؛ناويحلا ءظحاجلا à" AS رودَص يف اهرذكو DEN ةهابن يف داز امم كلذ ناك

 .69 /21ءايبنألا (2)

 . 180ص 3g ءريسفتلا ؛ريثك نبا (3)

 158ص «4ج 2p ءناويحلا ءظحاجلا )4(

 AN ء'معطلا ةئيبخ ةلقب وأ oo وأ م رجش علسلاو' . 160 ص «4ج ؛2م «ناويحلا ءظحاجلا (5)
  ةرارص هيفو Rent هرهز نم جرخيو OLAN يف ىشحُيو ؛هنم دوجأ يف سالا حدتقي مل قار هيف رجش

 .رشع ةّدامو «علس ةذام « «طيحملا سوماقلا «يدابازوريغلا
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 اكو .مهنم UE نع اهنم ًاريبعت مهنيبارق لكأت Č تناكو EN» ىلإ مهنيبارق رقبلا تناك
JRءرقبلا لد هوراتخاو «هيلإ اوماق «مهيلع دكر ءاليو مهتامزأ نم ةمزأ مهدنع ميهاربإ  

 «باخ مهاعسم ّنكلو . اهباصأ يذلا داسفلا نم مهضرأ رّهطتتل ؛راّثلا ىلإ هنويرقي ءادف شبك

 JN ىلإ مدي LA نم دبال ناك ؛ نكلو . ميهاربإ اجنف ءهزجنم ىلإ لؤي مل مهعورشمو

 يف انتاجاف مث ءاّقل تّقلو ءًانمز اهسفن ىلع صّسقلا ترادف . داسفلا لوزي ىح ةَدَقوُملا

 . ةيده هلإلل pak OU es « ةياكحلا Én رخآ عضوم

 بألا عم ةقالع JF ميهاربإ ىلع هللا مرح . ميهاربإ يبأ «رزآر يغ نابرقلا نكي ملو
 رفغتسي ماقف eag Sa Ily «هملظ ae اميلح LS ناك ميهاربإ کلو . نيعللا

 و ا ی قو eV «كلذ نع هدرت تايآلا هتءاجف à ”هيبأل

 نيب نم رز زر یاهو رجه هدو iuba « هلل ودع ناک مابأ نأ نّيبتف ال

 ىح ةّصقلا أدهت ملو . ءادفلا شبك ؛نابرقلا نوكيل ريتخاو موش نيدلا pes « موقلا

 :لاقو «هيلإ نينحلا هدواعف 'ةرتقلاو ةربغلا هيلع ةمايقلا مويأ ميهاربإ هآر : Ve ىلإ هب تراس

 توص هيلإ داعف . 'دعبألا يبأ نم ىزخأ يزخ ياف 20968 موي ينزخت ال نأ ينتدعو ؛بر اي“
 ءهنتن يف غّرمتي حيد اذإف .oh كنم لفسأ رظنا «نيرفاكلا ىلع اهتمّرح A : هعّرقي هلل

 [دقو]؛ «عابلا نم ركألا وُم nt ءرزآ خ يذلا ناكو . "اَلا يف يأ «همئاوقب خف

 عورشملا ممتت ب ةروصلا هذه تماقف . Ü يف A «هترذعب خطلنم خيذ ةروص ىلإ رزآ لوح

 اهيف ماق ؛نكلو . ميهاربإ قارحإل ةميظع ًاران اهومرضأ ةعاس هزاجنإب .سمأ  موقلا مه يذلا
 لايخملا يف راتلا اذإو «ةايحلاب معني نبالا اذإو «ءانفلل راتلا يف بألا اذإف . ميهاربإ ناكم رزآ

 .378ص :2ج ءريسفتلا «ريثك نبا (1)

 .86 /26ءارعشلا »€ َنيْلاَصلَنِم OÉ ىأل 725 $ (2)
 . 4 /60ةنحتمملا (3)

 . 327ص «3ج ءريسفتلا «ريثك نبا )4(

p (5)تراك اَمَو  aiنع لإ هيبأل ميهرتإ  pasyهنأ دهل نت اَمَلَف ُهاّيِإ َهَدَعَو  iu iays 
 :ةنمآ هال دمحم راففعساو « هيبأل ميهاربإ رافغتسا لوح ثيداحأو رابخأ نم ريثك نيا هاور ام رظناو . 114 /9ةيوتلا

 .348ص dg كلذكو »378-378, ص Ig» » ءريسفتلا «ريثك نبا «بلاط يبأ هّمعلو

 . كانه نم ةذوخأم الع ةرقفلا يف اهلوح ةدراولا تاداهشتسالاو . 328ص «3ج ءريسفتلا ءريثك نبا : يف ةّصقلار ظنا (6)
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 يتأت ىرخألاو «رهطُت ةدحاو ءريصملا سشيو مّنهج ةدحاوو ءامالسو ًادرب تناك ةدحاو «ناراث

 .رزآ ىلع ,DEEE ؛ميهاربإ ىلوألاب زاف .ةايح É ينو «ءيش لك ىلع

 :تافص نم نآرُقلا اهل هدصر ام «ةريرش Ds «ةرّيخ (O ءاهيناعم JÉN تّدمتسا دقو

 اهيف امرّكذتف ag لوقلا اذهب CE be ess اًهنلَعَج Ep هلوق دنع فقف'

 بدع  ىلاعت هللا نأ انملع دقو . اهفيراصتو معلا ريداقم مَ مث ءآرخ م «الوأ ةمعذلا نم

 عوجلابو «خسملاو فسخ ايو ءقعاوصلاو مجّرلاو بصاحل ابو «حايرلاو قرغلاب ممألا

 باقع اهلعجو «ةراجحو ًاحيرو ءام ثعب امك ًاران مهيلع ثعبي ملو «تارمتلا نم صقتلايو
 امك اهمّظع دقف .هللا باذعب ré ال :لاقو «ماوهلا نم ءيش اهب قرح نأ ىهنو «ةرخآلا

 ةراضحلا زمر ايلا يف EN نأ كماهفإ دارأ . [Pas هللا دارأ دقف ؛هللا كمحر US . ىرت

 مظعأ اهيفو «نوعاملا رثكأ اهنم ؛””ةفرعملا ةيصانب كسملاو ةفاقثلا يف ايلا بتارملا عوني
Psًازمر حوُت ةنيفسك تناكف ءًانمآاهنم جرخو ءًانمآ اهلزن «ةّئجاد ران ميهاربإ رانف .  

 . ةنيفسلا كلت لثم LE «ديدج دهع داليمب ًاناذيإ تناكو «ءانفلاو قرغلل ال ءةاجنلل

 ou لثم اهلثم Ve» يتلا ضرألل ًاريهطت كلذ ىلإ ةفاضإ . راّثلا تناك دقو

 يفف .نافوطلا ناش اهنأش «ةّيرشبلا ةايح يف لوحت ةطقُت تناك . ضرألا رهطُي اهلبق ماق يذلا

 .73 /56ةعقاولا )1(

 قاقد نم رثانت ام وه ليقو . ءابصخلاو بارثلا لمحت ةديدش حير بصاخلا'و . 159 ص 4ج ۰2 «ناويحلا ,ظحاجلا (2)

 ليقو «ليججس نم ةراجحب pe ee يآ ؛ ECTS ىلاعت هلوقو .جلقلاو دّربلا

 . بصح هدام « برَملا ناسل ءروظنم نبا « "اهرابكو اهراغص يهو LA ءابصخلا علقت احير يأ ؛ ؛ًابصاح

 ةلحرم مهأ لم EN لامعتسا نأ تيثو «يراضح زمر نم رانلا فنتكي ام ىلع ةّيجوُنوبورتنألا تاساردلا تدكأ ( 3)

 ًالثم رظنا «ةفاقّتلا ملاعل نوكلا اهيف عضخ
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 197. 

 -1590 sdg ؛2م ؛ناويحلا ؛ ظحاجلا )4(

 ظفللا سفن لمعتست ام ًالثم ةّيئيركستسلا SU نمل نو UNE يف ةفيظولا ذه ىلع EN ظفاحُت (5)
 يف كلذ رظنا .ريهطُتلاو DEN ىلع ةلالدلل

Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, .م 195. 

Gaston Bachelard, Psychanalyse du feu. رالشب: AS راّثلا تالالد فلتخُم صوصخب رظناو 
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 لمجأ ءامعلا نم ةايحلا قلطنتف e JAN ةفقو ةعاس ماظعلا روُمألا لّخدتت ”ىَربُلا تابسانألا"

 1 SE y ثعب دعب هتلحر ناسنإلا أدبيو « ىفصأو

 لّخدت دقل .ًامالسو ًادرب رانلا تلّوحت ةعاس « ميهاربإ عم كلذك  ةايحلا تقلطنا دقو

altموقلا ران يف  ea aoliًانارمعو ءانب اهلّوحو ءاهفقوأف . Éىلع ىضق اهيلع ىضق  

 كلت « هللا ران اهَّلحم تماقو à ”اهتوم ناكو «تدمخف «ةكاّتف راّنلا تناك . هتاذ توملا رصنع

 اهلعج  ”همّلكُتف ءاهب رينتسي يتلا اهدصقيو A نابرقلا ىلإ لزنت «هنم رون يه يتلا
 ةيآاهلعجو 7 tetes ةركذت اهلعجو «“اهترجش أشنأو «“ رضخألا رجشلا نم هلا

DATبلقنت اهّنكلو ءايّدلا ةايحلا يف ةّبياجيإلا يناعملا هذه ىلع راّثلا ظفاحتو  Liis 

 s نيقفانُلاو نيرفاكلاو نيكرشُلا د هللا حالس حبصُتو ءةرخآلا رادلا يف ًاباقعو ًاقارحإو

 رادلا يف ًاباذع هللا اهراتخا ذإو .هللا باذعل زمر ةرخآلا رانف . تالا تايآلاب قّدصي مل نم

 الط اهلامعتسا يف موقلا ةلواحُم تلشف كلذل ie هلثم اهلمعتسي نأ هريغ ىلع عم ىرخألا
 . هقرحتو ءرزأ مهتلت ةرخآلا رادلا يف ًاباذع اهلعج يف صّصقلا تحجنو « ضرألا يف ميهاربإ

Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, .م 358; Mircea Eliade, : رظنا (1) 

Traité d'histoire des religions, pp. 183 - 184, 302 - 303. 

  (2)هصالخب ناسنإلا رعشيو « يحاضالاو نيبارقلا ميدقت اهيف فوتي لحارمب  انايحأ  ةّيناسنإلا ةايح رمت  Éنم هدّدهتي
 :رظنا ؛"توملا توم" ىلع كلذ لديف «توم

Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 355 - 359; Marie 
Bonaparte, Mythes de guerre pp.11-13, 

G)اهعضاوم نمف  GË)اوناکف ؛ مهناّين قدص فرعتو «مهصالخإ ناحتما  Dمهنم ناك َنّمف «نابرثلاب  

 ٠ هبرقت يف اص لخُم OAN بحاص ناك كلذ تلعف اذإف » هلكأتف ءهب طيح ىّتح ءامّسلا لّبق نم ران تلزن ًاصلخم
 يف  ىلاعت هللا لاق كلذلو « يَا دساف » ؛ بلقلا لوخدم ناك هلاباوضق «هلاح ىلع نابرثلا A ءاهورب مل ىنمو
 نب لس مداح ذق لق كاملا هلڪا ou k يح كح لوس تری الأ اوك تينا )باك

LSف 2  oja pakiكلذ ناكو [ . . ].183 /3نارمع لآ« «( َنيِقِدَص رك  llيف  

 يف oil ess دقو . 158 ص «4ج :2م «ناويحلا à re مهمئاط قالو املا كلذ حلصم
 »191.189 ص ص «ءالعأ انلمع رظنا «ليباقو ليباه ةّصق ىلإ قرطتلا دنع راتلا هذه لثم لوح ةريثك ًارابخأ ريسمتلا

 .8. 7/27 لمتلا 412. 9 /20 هط (4)

 .80/36 سي )5(
 . 71-72 /56 ةعقاولا (6)
 73/56 ةعقاولا (7)

 .36.35/55 نامحرلا )8(
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 رانب  ةّيضرألا اهتروص يف. ةرّئأشم ءرَشلاو ريخ ا هيئات ىلع ةمئاق ةّيمالسإلا ÉG رال اذإف
Pr:ةهلآلا سنج نم [ يهو ] « هقْلَخو هللا نيب ةطساو" موقت يتلا  EEو  ni 

 . باذعلل ءاضف موقي يذلا « ينانوُيلا ميحجلاب ةّيورخألا اهتروص

 :نينبلاو ءابآلا يف 3

 ءايبنألا صّصقو ريسمتلا يف رزآو ميهاربإ نع أرقتو ,OU يف رزآو ميهاربإ نع أرقتو

 .نبالا راصتناب ىهتثا هنباو لجر نیب ًاليوط ماق ًاعارص Eu دجت الف «نيخرؤملا دنعو

 نبالا سوُتورك حبش «ةّيئانوُيلا 'نيلّوألا ريطاسأ' ىلع مخ عارص حبش ديعبلا قفألا يف حوليو
 du سوناروأ ناك . . ميدقلا ءدبلا ىلع يضقي LUN نمّزلا حبش . سوناروأ هابأ عراصُي

 مهنع سيحو ؛ءانبألا ىلع GLH قّيضف ءاهّلُك اهيلع ًاحورطم هدسج ناك $( ؛ضرألا ىلع
eاهفرع بأ ةياهن عنشأ نع ربعف « ميحج اب ًاقاحلإو ًارتب هلغف فقوُي سوثورك هيلإ ماقف  

 نوكيل صّصَقلا هتراتخا يذلا رزآن اكو .””يضاملل ًاليدب لبقتسملا مايق" اهرثإ مت «خيراتلا
 نيالا ES هلثم ناك . سوناروأ بألا نع ًاريثك فلتخي ال «يضاملا موقلو يضاملل ًالّئمُم

 يونعملا لقحلا سفن ىلإ يمتني يذلا همسا كلذ ىلع دهشي . ضرألا ىلع هّلظب ass ؛دئاسل

 ahi ينعي يذلا رزأ لعفلا هيلإ يمتنيو امل ءيشلا فلي فاحللا وهو ءرازإلا هيلإ يمتني يذلا
 خسملا نمو نبالا رجه نم ىناع ؛ةعينشلا سوناروأ ةياهن نع رزآ ةياهن فلتخت ملو .”ضرألا
 يف غّرمتي ايف خم" : دج ًاعشب هخسم ناكو ,batia «ءاقلإ راثلا يف يقلأ م

  e" tee esبنذ نم هفرتقا امو ء هقمُح ةجيتن ًاليلذ ةروصلا هوشم ءاجف © .

 هتلماع ليئارسإ ينب ةاروت الف .رزآ ىلع ةلمحلا هذهب ةيمالسإلا ةّيبرعلا صصَقلا درفتتو

 ًادنس ؛ميهاربإ ابأ «خرات ةاروتلا تلعج . هيوشتلا اذه هتروص تهّوش مهبادآ الو « ةلماعملا هذه

 .242ص Ig le «بهذلا جورم «يدوعسملا (1)
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 357.2( ( 

 .رزأ ةدام ءبّرَعلا ناسل ؛روظنم نبا « 'اهاطغ ضرألا تبتلا رزأو [ . . ] ةفحلملا رازإلا" (3)
 1 ١ .328ص «3ج «ريسفتلا ريثك نبا (4)

 ناعبضو «عابضلا 5$ ناعبضلاو هردمأ اناعبض هخسميف tagl يف هتعافشو السلا هيلع ميهاربإ ةصق يفو' (5)

 . عض ةّدام POS « روظنم نبا «”نطبلا ميظع نيبنج ا خفتنم ردمأ
 . عيض دامو «خيذ IL a AN ناسل «روظنم نبا : يف يناعملا هذه رظنا (6)
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 ؛ناّرح يف ةلئاعلاو هاّيإو ٌرقتساو «ناعنك دالب ىلإ ىلوألا هتلحر يف هبحص . هل ًايعارو هنبال

 يف شبتلا تالواحُم das ملو .“نيسلا نم Bas ًاسمخ زهان رمع ىلع لجألا هافاو ثيح

 aa يف ءيش لَك امري نأ مهّمه ناك .ًاعفن اهباحصأ ةاروتلاب ÉL ةّيبعشلا بادآلا

 ae تلعج دقل . هيبأو ميهاربإ ةّيضق يف مهلامآ تباخف « ةّيدوُهي عجارم ىلإ ةيمالسإلا

 ليئامتلاو مانصألا ةعانصل هتسراممو «هنبا نيد ريغ نيد ىلع همايق مغر خات ةيليئارسإلا
alsاوناك نيذلا هموق رش ْنم هيلع فاخي «هنبا بنج ىلإ نوكي نأ ىلع ًاصيرح اهب  
le.ىلع هنومغرُي  هلوق  gloحدصي الأ هنبا يصوُي ناكو . نودبعي ام ةدابعو عنصي ام  

 LÉ صّصَقلا تفلاخ دقو . لهألا ّنم توملا هسفن ىلعو هيلع فاخي ÉY ؛قحلا لوقلاب

 Dir 37 pe ةقالع هييأو ميهاربإ نيب ةقالعلا تلعجو ءًريثك افالخ ىحنملا اذه ّيمالسإلا
 Spalt اذه ققو ةّصقلا GLT تع ملك . ةعيطقلا

 ميهاربإ نيب صّسصَقلا اهتماقأ ىرخأ تاقالع مْهَق ربع رت رزآو ميهاربإ نيب ةقالعلا 65 نإ
 موقيو tan اهضعب it تاقلح هتايح يف اهتلعجو ءةعّونتم نايدأو نيرخآ صاخشأو

 عم هرمأ نم ناك امو «دورمّتلا عم هرمأ نم ناك ام تاقالعلا هذه نمو . ضعبل ًادنس اهضعب

 . همالسإو هتّيفينح نم ادب امو «ىراصتلاو دوهيلا

 :جدوُمْنألا لثملا ةداعإو رزآ - 4

 ؛ْنكلو ءًاحیرص ًاركذ نآرقلا هركذي مل ءرخآ لجر ةايح JE يف الإ رزآ ةايح ميقتست ال

 سوك نب ناعنك نب دورمن وهو UGS RTE GA ط صخش يف ريسمتلا هاترا

 Fe ىَّنح ءاهيف همكح لاطو ء"اهيراغمو اهقراشم yur عير كلم يذلا "حوت نب ماس نبا

 .31-32 /11 «نيوكتلا رقس ؛ميدقلا دهعلا (1)

 ةّيمالسإلا LGA صّصّقلا ءاقتلال ةديدع طاقن ىلع  ًانايحأ ًارسق  ءروُدَع مغر يذلا يكسرديس  ًالثم . رظنا (2)

 : SAN DE نيب فالتخالا رارقإل الإ ميقتسي ال هيبأو ميهاربإ نأشب هرگد ام ناف «ةيليئارسإلا صّصَقلاو
D. Sidersky, Les origines des légendes musulmanes dans le Coran et dans la vie des prophètes, pp. 

£ 3 .39 - 38 

 ا لاق ٹی يحب فلا یر ممر yai qe Et cd قرت ملأ > (3)
 هل هلو رفع fe برغل ني اپ تا ET یي gi هلأ إف fans لاَق Ets -يخأ
 .258 /2ةرقبلا k َنيِمِلظلآ ْمْوَقْلأ ىد

ORT 
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 لوطو رحت الإ ةديدشلا ةدناعُلاو ظيلغلا RU نايفّطلا اذه ىلع هلمح امو" .تيِمّيو ييحُي
 مغرو aje UE اهاضق a يف ةنس ةئامعبرأ ثكم Ó لاقي هلأ كلذو « كلما يف هدم

 هل لاق .هدانعو هرْمُك ىلع لظ afb «للع ْنم هب هتهيو «ججح نم ميهاربإ هب همحفأ ام

 يف فرصتي تيمُيو ييحُي يذلاف « تيتو يبحُت كا نم يعّدت امك تك BP : ميعاربإ

ceيف  GEودمت سمتشلا هذهف هتاكرحو هبكاوك ريخستو هتأرذ  Éقرشملا نم موي » 
 ال هّنأو ؛هعاطقناو هزجع ملع ÚB ؟برغملا نم م اهب تأ تيمُثو يح يعّدت اهلإ تنك ناف

 ى الع cuis ,مّلكتي الف «سرخأ يأ ؟تهب ب ,ماقملا اذه يف ةرباكملا ىلع ردقي

 :هيذؤي ميهاربإ ىلإ ماق لب «هربکو هربجتو هملظ نع هدرل ايفاك ناك كلذ نأ يظن ال ؛نكلو
 ةريملل دفو ْنَم ةلمج يف ميهاربإ دفوف «ةريملل هيلإ نودغي ساتلا ناكو «ماعطلا ّنم هدنع ناك“

 نم ءيش هعم سيلو جرخ لب «سانلا ىطعأ امك ماعطلا نم ميهاربإ طمُي ملو ؛[ ] ٠٠

Pdيف بارت ناك ام لّدبف «هللا 455 قذر الولو .  fasهلهأ كلهو كلهل ءآماعط  

A ير ىلعو يلع الواط دادزاو «ed عصني لو «ماقلا هب y a Pau 

 مك .ىباف «ةيناقلا هاعد مث . هيلع ىبأف ,هللاب ناميإلاب هرمأي اكلم هيلإ ثعبف « ةرشابم هللا لُخدت
 عمجا :لاقو ؛ىبأف « ةثلاتلا  e parتقو هدوثجو هشيج دورمتلا عمجف . يعوُمُج عمجأو

  con gtباب مهيلع هللا لسرأو  Geهللا اهطأسو «سمشلا نع اوري مل يحب ضوعبلا
 مهتكرتو «مهءامدو مهموُحُت تلكأف «مهيلع  De«كللا 'َّرخنم ةدحاو تلخدو .ةيداب

 .296ص ؛1ج ؛ريسمتلا ءريثك نبا (1)

 .296ص «1ج ءريسفتلا «ريثك نبا (2)

 Cp ls مهرامأو < D ريمي هلايع رام ءماعطلا بلج ةريملاو“ ا co ءريثك نبا(3)

 . ريم ةدام ؛ طيحملا سوماقلا «يدابازوريغلا

 «بارثلا نم بييثك ىلإ دمع «هلهأ نم برق ملف « ماعطلا نم ءيش هعم سيلو [ دورمتلا دنع نم ميهاربإ | جرخأ (4)

 تماقف ءماتف » Lu ءءاجو ؛هلاحر عضو مدقاّملف . مهيلع ci يلهأ Ze لغشأ : لاقو élue» هلم المف

 دق يذلا دجو ميهاربإ ظقيتسا اًملف ءًاماعط تلمعف Ub اماعط نْيَنآلم اًمهتدجوف «نّيلدعلا ىلإ ةّراس هتأرما

 «ريسفتلا ءريثك نبا Tes e هللا مهقزر قزر هنأ ملعف . هب تج يذلا نم : تلاق ؟اذه مكل À :لاقف «هوحلصآ
cleص  y297.296 - 
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 هذه يف بزارملاب هسأرب برضي ناكف .اهب هللا هبّذع ةنس ةئامعبرأ كلا يَرخنم يف ثكمف
aiاهب هللا هكلهأ <  , 

 «ًادوُدُح نمزلل فرعت ال ؛ةميدقلا EAN pat تاّيصخش نم ةّيصخش دورمتلا ناك

 ًانورُق شاعو ؛ميهاربإ LSA شاع ؛ءدبلا يف كلام ناك . ًادودح ءاضفلل فرعت الو

 Ley que ناكو . ROLE NE يف اليوط ضرألا يف محو ؛ميهاربإ دعب ىرخأ

 اهعضو يتلا ةدودلا كلتب 86 ,clé « هّيرخنم يف رخنت ةضوعب : ميدقلا EM باقعلا نم

 كلت يف توما ناك املثمو . ”ضرألا ديم ال ىّتح « ةكرجلا هيلع عني تولا gaia يف هلا

 كلت ييحُيًالثم ةّصقلا هذه يف دورمّتلا ناك «ىضوفلاو ءامعلاو داسفلل ةروُص ىلوألا ةّصقلا
 رخآلا وه . رز باقع ناكو . ىضوفلاو ءامعلاو داسفلا ىلع ًاديدج ًاجّدوُمْنَأ موقيو «ةروصلا

 ةروّصلا ىلإ هبحاص لّوحُي ميدق هيوشت د خسملاو « خسملا هباصأ «ميدقلا يثيملا باقعلا نم اعون

 الاشم هلثم ga EN فتليف . ىضوفلاو ءامعلاو داسفلا ىلع a 1 حالا

shiناك  EGىلع شاعو « ميهاربإ لبق  JEخسمف «ناهرُبو ةّجحو ةّحلم ةوعد دعب  
 .راّثلا يف هب جز ىّتح «لاحلا كلت ىلع ًاليوط لظو

 :ميهاربإب زوفلا يف 5

 لّوألا ىلع ماق .رخآًاداسف ميهاربإ دعب ام ناكو .ًاضحم ًاداسف ميهاربإ لبق ام ناك

 ةّلم اوفرحف «ىراصتلاو دوهيلا يناّقلا ىلع ماقو . ميدقلا توُحلا hs رزآ بألاو دورمتلا

 لبق ًادئاس ناك ام ىلإ اوداعف cas ليلخلا نيب دهعلا ىلع اوضقو «ليجنإلاو ةاروتلاو ميهاربإ

 اودارأو » مهتم ميهاربإ نأ اوعداف ,”نيعالم" اوناك مهّنكلو . ىضوفو ءامعو داسف نم ميهاربإ
 ناكو' ًاليوط هيف اوجاحت دقو . ميظعلا بسكلاب اوزوفي نأ ءهب اوزوفي -ol ىراصنو ًادوهي -

 «هتلحن لهأ نيد ىلع ناك هّنأو «مهنم ناك SES لهآ نم قيرف JS ءاعّدا مهجاجح

 .297ص slg ؛ريسفتلا «ريثك نبا (1)

 4ص ءسلاجملا سئارع « يبلعتلا :ًالثم رظنا (2)

 . خسم ةّدام ءبّرَعلا ناسل ءروظنم نبا :رظنا (3)
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 دوهيلا' جاحت دقل Vies مهتضقانم ىلع لدو «كلذ مهئاعّداب لجو je هللا مهباعف

 يتلا مهنايداب gha ام ملع هم مهيديأب اميف اوُجاحتولو «ملع الب ميهاربإ يف ىراصتلاو
 هلا RU «نوملعي ل امیف lS Li ؛مهب یو ناكل LS عب نيح ىلإ مهل تح
 ىلع روُمألا ملعي يذلا ةداهتشلاو بيغلا ملاع ىلإ هب مهل ملع ال مدرب مهرمأو كلذ مهيلع

 e هيف اهلا TAN اهب قلن هيلو اهتقيقح ىلع روألاو . Ples اهتقيقح
penآو ادو  Giتراك نکیل  je OF Us Es 

 قهزف : Gone لَو هاو ie Os LOT AS ST care سالا
 دوهيلاف .ىراصتلاو ميهاربإ نيب طبار الو ءدوهيلاو ميهاربإ نيب طبار الف lots « لطابلا

 ًاباجحو «هبانجو هباب نع ًادرطو «مهل هنم نعل كلذ مهبقعأ هقيثاومو oaae اوضقن امل

 ىلإ اوراصف [ . . ] لمعلاو عفانلا ملعلا وهو «قحلا نيدو ىدهلا ىلإ لوصولا نع مهبول
 امك اولعف” ىراصتلاو .""ةميوق لامعأ الو «ةميقتسم رطف الو « ةميلس بول الف ؛ةئيدر ةلاح

 مهضعبل ءاضغبلاو ةوادعلا مهنيب' هللا ىقلأف دوهعلا اوضقنو «قيثاوملا اوفلاخ «دوهيلا لعف

 مهسانجأ فالتخا ىلع ىراصتلا فئاوط كلذلو «ةعاّسلا مايق ىلإ كلذك نولازي الو ءًاضعب

 مرح ةقرف لكف Lian مهضعب نعليو Lan مهضعب ركي نيداعتم calé نولازي ال
 كلذكو «نورخآلا كلذكو «ةّيبوقعيلا AS ةّيكلملاف ءاهدبعم جلت اهعدت الو ؛ىرخألا

 [مهءاجف ] . داهشألا موقي مويو ايلا هذه يف ىرخألا AS ةفئاط لك à ةيسويرآلاو ةيروطستلا

 LA ىلإ هوبسن امو «هلوسرو هللا ىلع بذكلا نم هوبكترا ام ىلع [ . . ] ديكأ ديعوو ديدهت

 دحاولا ىلاعت «ًادلوو ةبحاص هل مهلعج نم DS DE مهلوق نع سّدقتو ىلاعتو لجو رع
 ONIRE هل نكي ملو «دكوي ملو ءدلي مل يذلا ؛دمّصلا درفلا دحوألا

 .303ص ؛1م OTAN ليوأت يف نايبلا عماج «يربّطلا (1)
 . 352ص ء1ج «ريسفتلا «ريثك نبا (2)

 . 67-68 /3نارمع لآ (3)

 . 3231ص ص «2ج «ريسفتلا ؛ريثك نبا (4)

 .32ص Pg ءريسفتلا ؛ريثك نبا (5)

 .32ص Pg ءريسفتلا ءريثك نبا (6)
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 ىلع متشلاو بلاو نعللا نم ًالباو طاس نأ نود رمت ةصرُق ريثك نبا كرتي الو

 Ps اودع يتلا تايآلا ىلإ كلذ يف ًادنتسم ؛ ”ىراصّتلاو دوهيلا نم 'ريزانخلا باحصأ'

 نأ ىلع فقيف «ريسقتلا اهخّسرُي يتلا ةيمالسإلا ةّيركفلا ةموظنملا ىحنم BEU ىرعتيل ىَّنح
 فّقوت مث «لبق نم ًادئاس ناك يذلا داسفلا ىلع ىضقف « ميهاربإ عم موي تاذ زرب GH نيدلا

 ةلاسّرلاب ضوُمهتلا نع ىراصتلاو دوهيلا زجع LS ضرألا ىلإ داسفلا داعو à ميهاربإ لاوزب

 ناكو ؛ةلشاف تالواحُم ميهاربإ ىلإ باستنالا ىلإ ةيمارلا مهتالواحُم تناكف ءاهب ءاج يتلا

 نم ليبّسلا اوُلض دقل begs bajs ًابذك قحلا ميهاربإ نيد ىلع ré نم سالا نيب نورشني ام

 PA y فيرحتلا مهنامز ىلع ىغطو « هيلع اونوكي مل ام اوجّورو « مهنامزأ ميدق

Éyناك  CSةلاسّرللو «لصاوتي نأ ق حلا نيدلل  Dرمألاب دَّمَحُم علطضا ءرشتنت » 

 نموه اهبستكاو لبق نم ىراصتلاو دولا اهبلإ رقتفا ةّيعرش كلذ يف هدنست « هب ضهنو
 هرادحنا يف Es «مالسإلاو ةّيفينحل ينحل ا يف CE à ميهاربإ نيبو هنيب تماق ةرشابُم ةقالع

 . هللا اهافطصا يتلا ميهاربإ E نم رشابملا

 :ىدتفلا حيبذلا ليعامسإ 6

 هلأ ىلع ديكاتلابو « ليعامسإ ناك FN D تابثإب ميهاربإو ÉSA نيب طبّلا ةّيلمع رع

 يتلا ءهنّيرُذ يف هلعجو «هيبأ نع لعشملا ذخأو «توملا نم اجنف ءزجعملا رمألا لحم ناك

 | . دعب نم هنع هتلقانت

 ثيداحألاب ةعوغشملا هنيهاربو "ةلوقعملا' هججح كلذ JS تابثإل ريثك نبا لمعتسا دقو

 ثيداحألا اهتبحاص dj ىّنح + ليعامسإ ىلع قاحسإ تمّدق يتلا رابخألا يف نعطو « ةعوفرملا

Dalهلمع عضخ دقو . عضوملا اذه ريغ يف مهبف قثي ناك مع  poisىنبتاف ؛"يقطنم'  

 راهني نأ نود ري نأ هئازجأ نم ۾ ajA نكمُي ال ءآلماك ًءانب ىوتسا ىَّتح ءضعب ىلع هضعب

 نم NS ىلع « gr نم ءاش ام دمتسا ًاعوفرم حّرصلا ءاقب ليبس يفو . هلک ءانبلا

 . 118ص «3ج ؛79.78 71ص ص 2ج ؛559 ص 1ج «ريسفتلا «ريثك نبا :ًالثم رظنا (1)

 . 37 /19ميَرَم ؛78-79 64 /كةدئاملا (2)

 .Roger Arnatdez, Trois messagers pour un seul Diet, pp 26 - 27. :رظنا (3)
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iiy ةيآلارّسفي هيلإرظناف . هجهن جهنت يتلا رابخألا نم عاش امو ةاروتلاو Of 

  VEاذهو" :لوقيف  pNدلو لّوأ هلِإف «مالّسلا هيلع ليعامسإ وُ  JEهيلع ميهاربإ هب

 هيلع ليعامسإ مهن يف لب ءباتكلا لهأو نيملسلا قاب قاحسإ نم ربكأ ومو مالا

pod قاحسإ دوو «ةنس نونامثو تس ] RO هيلع ميهاريإل دو - مالّسلا 
 نّقيت قاحسإ نم ربكأ ليعامسإ نأ هل تبث ذِإو .“ ”ةنس نوعستو عست مالّسلاو ةالّصلا هيلع

 نبالا ريغ نوكي ْنأ نكمي ال حيبذلا نأ ۔ قطنملا لاوحأب ًالمع  EDملا نم هلدلو لوا نال

 اذه ىفضأ دقو .“ ”رابتخالاو ءالتالا يف غلبأ هحبذب رمألاف «دالوألا نم هدعب نك سيل ام

 دنع هصئاصخ نع فلتخت ال صئاصخ نابرثلا ىلع مالكلا  QEنيبارقلا تفرع

We قوفي بحب ةلئاعلا هطيحُت يذلا ءانبألا ركب نابرقلاف .اهتهلآ ىلإ اهب تبَرقتو « ةيرشبلا 

AE نأ اهيلإ QUE اذإ ىّمح ؛كلمت ام ىلغأ حبصُيو « ةقومرم ةناكم بستكيف «هريغ 
Ve هيف اهؤالتباو :ًاديدش اهرابتخا ناك y 

 كلذ ريغب تقطن يتلا ثيداحألا ىلإ دمع ؛ليعامسإ ريثك نبا دنع mt ىوتسا الو

 بعك نع ةذوخأم U (قاحسإل حيبذلا تلعج يتلا-) لاوقألا هذهو' :ًالئاق اهدي
 usa نع هنع هللا يضر  رمع ثّدحُي لعج «ةّيرمعلا ةلودلا يف ملسأ امل ÉG ءرابحألا

Liهنع اولقنو «هدنع ام عامتسا يف ساّنلا صّخسرتف «هنع هللا يضر رمع هل عمتسا  YÉ 

 يتلا ثيداحألا درو ."”هدنع اع دحاو فرح ىلإ ةجاح [ . . ]| ةّمَأْلا هذهل سيلو ءاهنيمسو

 سرلا ىلع هب LÉI تبث ول" :اهضعب يف لاقف ءًادحاو ًادحاو ليعامسإ ىلع قاحسإ تمّدق

 .101 /37تاًفاصلا (1)

 .15ص Ag ءريسفتلا ءريثك نبا (2)

 . 15ص «4ج ءريسفتلا «ريثك نبا )3(

 ءانابر هللا دبع هنبا ps بلّطمْلا دبع تلعجف ee اذه تفلاخ ةيمالسإلا ةيبرعلا صصَقلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ( 4)

 قزز وه اذإ Bh مدعي نأ لبق نم رذن هنأ ىلإ صّصَقلا بسح  عجار كلو « مهرغصأو هئانبأ رشاع هللا دبع ناكو
 .395 394 393 ص ص هلفسأ انلمع رظنا . مهرشاع ءءانبأ ةرشع

 18ص :4ج «ریسفتلا «ريثك نبا (5)
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 رانيد نب gi امه ؛ نافيعض هدانسإ يف" :رخآ يف لاقو Pons حصي مل ؛نكلو «نيعلاو

 LP ثيدحلا SÈ ناعدج نب ديز نب يلعو «كورتم يرصبلا

 هذه يف ًاعطق مهّدشأو امزح نيرسُمْلا رثكأ ودبي ريثك نبا فقاوملا هذه تلعج دقو

 هنّدام هنع لقن ام ًاريثك يذلا e g A هيلإ بهذ امل ًامامت افلاخُم اهيف هريسفت ءاج LE «ةلأسمل
HS ns PNA 2-0) S 1 De 

 ملو «همسا ديدحت نود ”حييذلاب ةصاخلا تايآلا رسف يربطلاف . ””عضوملا اذه ريغ يف هترابعو
1 4 

 نأشب هريغ دنع ةدراولا تافالتخالا ركذف ءاهريسفت نم ءاهتنالا دنع الإ ةلأسملا ىلإ قرطتي

 اذه يف هركذ  ىلاعت هللا رد يذلا أل ؛ ليعامسإ وه نوكي نأ ايفان هلوق متخ مث «حيبذلا

 يدفملا ناك j$ «قاحسإ هلأ كاش ال كلذو «هب هرّشب هنأ نآرشلا رئاس يف ركذ يذلا وه عوضوملا

 DA هلوق هيلع ٌدرف 'ليعامسإ À يف eT دحاو لك لوق ىلإ ىربنا دقو Vas ربا وه
 «ريثك نباو ؛ًاحيبذ قاحسإل خّسرُلا «يرببطلا نيب ام اوناك نيذلا نورّسمملا Gig . ”ناهربلاو

 نيب اوزاوو «ةلأسملا يف ءاملُعلا فالتخا اورد ام ًاريثك مهّنإف ؛ًاحيبذ ليعامسإل خّسرأا

 . 19ص ؛4ج ءريسفتلا ؛ريثك نبا (1)

 .19ص ؛4ج ءريسفتتلا «ريثك نبا (2)

 gb هرايتخا يف ريرج نسبا لوع Là : لاقف ءآعطاق ًاضفر هضفرو eg رايتخا ىلع ريثك نبا در دقو (3)
 هب ةر ) ىلاعت هلوق يف قاحسإي ةراشبلا هذه لعجف € le al aS ىلاعت هلوق ىلع قاحسإ
 اش انك ناذللا تانرقلا ااو : .di . ]لمعلا يأ ؛ يعّسلا هعم غلب ناك دق هاب بوقعيب ةراشبلا نع باجأو

 اذه . كام قاحسإ حيذ هنأ ىلإ بهذ نم سالا ep دقو : لاق . ناعنك دالب نم HÉ La زئاجلا نمف ؛ ؛ ةّيمكلاب

 يظرقلا بعك نب daea هب لدتسا يذلاو «ًادج ديعب وه لب « مزال الو بهذمب هيلإ سیلو «هریسفت يف هيلع دمتعا ام

 .20ص «4ج » هريسفتلا «ريثك نبا "ىوقأو حصأو تبثأ ليعامسإ هلآ ىلع
 . 510 505ص ص »10 «نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج st ؛ 101-107 /37 تائاملا (4)

de )5(ليوأت يف نايبلا عماج 645  KA515ص «10م  . 
Us )6(نكي ملف « نبا نبا قاحسإ نم نوكي ْنأ ميهاربإ دعو ناك دق هللا نأ ليعامسإ هلأ يف لتعا نَم هب لتعا يذلا  

 D نكمُم ريغ لاح كلتو « M هعم غلب نأ دعب هحبذب هرمأ LS هللا DS , مّدقت يذلا دعولا عم هحبذب هرمأي نأ ازئاج
 LÉ ) : هلوقب ميهاربإ دلو نم يدمملا Las عبنأ هللا ناب لتعا نم لالتعا اًمأو ءدالوأ اهيف قاحسإل دو دق نوكي

ÉGALيعسلا هعم غلبو دلو دقو ءدعب هب رتشبي مل قاحسإ وم يدفملا ناك ولو 4 » ENDنم قاحسإ  
 هب هنحتما اميف هير رمأل هربص ىلع هل هللا نم ةمركت « يدق نأ دعب قاحسإو ميهاربإ تءاج رابخألا هب تءاج اميف هلل
 ريغف ؛ ةبعكلا يف العم ناك شبكلا نرق ناب لتعا نَم لالتعا اًمأو . كلذ لاق نّمع لبق ةياورلا تمّدقت دقو «حبذلا نم
 قاحسإ هنبا حبذب رمأ ميهاربإ ذأ ملعلا Jal نم ةعامج نع يور دقو Ea ىلإ مانشلا دالب نم لمُح نوک نأ ليحتسُم

 .515ص 210م TAN ليوأت يف نايبلا عماج e يربطلا - "هحبذ دارأ اهيو « ماّشلاب
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 فاّشكلا يف َنوَدَق ءيرشخمّرلا لعف كلذك . هاذ وأ اذهل مكمل ا اوشاحتو ؛ «ليعامسإو قاحسإ

 ىلعو . "”نعط الو تابثإ الو قيلعت نوُد À ججُحو ءالؤه ججُح ديدش راصتخاب

 قلعي ملو «هدنع فوُثولا لطي ملو "بابلا اذه يف مالكلا ةلمج" ركذف «يزارلا جسن هلاونم

 تناكو ." Pres امهّيأ ملعأ هللا : :لوقي ناك" يذلا UU مالكي هثيدح متخ ّمُث هيلع

 ًالثم يدوعسملاف .ريسفتلا يف جار اعل ةيزاوُم ةرتفلا هذه يف af يعماجو نيخّرؤملا فقاوم

 OP qi عقوم ديدحت ىلع فق وتت ةلأسملا EE لوقلاب ىفتكاو «"حيبذلا يف سالا عزانت“ رد

 E ̂ قاحسإ حيبذلاف ماّشلا يف عقو ناك Djy « ليعامسإ حيبذلاف زاجحلا يف مت كلذ ناك

 نأ همه ناک دقف ؛ يبلعلا ÓI. LM ناكم ديدحت ليحتسي D ؛ ةلأسملا يف مسحلا ىلإ رقتفي لح

 رمأ يذلا يف نيملسلا ءاملُع نم ai فالتخا KI ءاهبجعأو اهلمجأ arab نم يوري

 هيلع قاحسإ هنأ ىلع باتكلا Jal عامجإ دعب co هحبذب. ماجا هيل ارا

PRلوقلا اوراتخا نم مهعابتأو نيعباَتلاوةباحّصلا نم رگ 3  «duاوراتخا  

 نيلوقلا الك SE هللا لوسر نع يور دقو" :ًالئاق هثيدح متخو à ليعامسإب لوقلا

 . هلوح عامجإلا ىلإ نيلوقلا نم لوق لك راقتفا

 es  ًاحيبذ ليعامسإ رايتخا ىلإ ريثك نبا سمحت نم  ريسفتلا نأ ظحالثو

 هرگد ام مغر *لیعامسإ رايتخا يف جّرحتي مل ًالثم يسولألاف .وُه هراتخا ام 0 EU راتخاف

 co نم LE ىأر نم ء ءاملعلا نم" ذأ نم هتبثأ ام مغرو « كلذ سكع ديفت Dol نم

 لاق pete ae يطويّسلا لالجلاك < «نييعّتلا يف فّقوتف «هدنع اهنم ءيش حرت ملو

2,8) 
hit 

 .308ص 137 SÉS ءيرشخملا (1)
 . 135ص 6267 ؛13م «ريبكلا ريسفتلا ؛يزاّرلا (2)
 رمألا ناك ْنِإف . ليعامسإ هّنأ ىأر نم مهنمو ءقاحسإ هلأ ىلإ بهذ نّم مهنمف ء حيبَذلا يف سالا عزانت دقو" (3)
 حيبذلاف «ماّشلاب عقو pu رمألا ناك Ds ءزاجحلا لخدي مل قاحسإ OY ؛ ليعامسإ حيبذلاف «زاجحلاب عقو حبذلاب
 .58 ص ؛1ج «1م ءبهذلا جوُرُم «يدوعسملا « "هتم لمح نأ دعب pÜ لخدي مل ليعامسإ OY ؛قاحسإ
 .81ص ؛سلاجلا سئارع à يبلعُتلا (4)

 .81 ص «سلاجملا سئارع à يبلعُتلا (5)

 لهأ ةّمئأ نم ريثك نع يورملا هّلأو «هيضتقي ةبآلا رهاظ نأ ىلع ءانب ei هيلع ليعامسإ هلأ هيلإ انآ ليمأ يذلاو' )6(
 «'بابلألا يوذ ىلع ىفخي ال باتكلا Jal لاحو «كلذ فالخ يضتقي عوفرم ثيدح due نيت ملو ؛ثيبلا
 . 136ص 23g» 12م , يناعملا حور «يسولالا
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 حيبذلا ناب لوقلا ىلإ تلم تنك :(حيبذلا نييعت يف حيصفلا لوقلا-) ةقباسلا هتلاسر رخآ يف

 [ . . ]1 يجافخل ا هلقن امك «مهضعب لاقو . كلذ نع فّقوتُم  نآلا  انأو «ريسفتلا يف قاحسإ

 عيل نو .””مالّسلا امهيلع ليعامسإلا Ke ةرمو «قاحسإل ماّشلاب رم «نْيكرم عقو هّلعلف

 يسولألا عمج دقف . هيف ريثك نبا ريثأت ىدم ىلع ةلوهسب فقي يسولألا ريسفت يف حيبذلا ةلأسمل

 ليصفتلاب اهانغأو ءاهب داشأو « حيبذلا ja ليعامسإ نوكي OT اوركنأ نيذلا ىلع ريثك نبا دوُدر

 «ةلأسملا هذه يف op pu ناك دقف ؛ريونتلاو ريرحتلا بحاص É . ”انايحأ ليلحتلاو

 نيب ًافالخ ريشي ال ىح حيبذلا مسي مل OT Of ربتعا .اهيف ثيدحلا يف ًاباهسإ مهرثكأو

 ةلاسرب باتكلا لهأ فارتعا ىلإ ةجاح يف مالسإلا هيف ناك تقو يف باتكلا لهأو نيملسملا

Ey ESAءنآرّقلا يف اهآر يتلا قيفوتلا ةلواحُم زواجت ام ناعرس  Josالوات رمألا  

 ALAN نم el ارو ليلذلاب كلذ ىلع نهرب ماق ءًاحيبذ ليعامسإ رايتخا ىلع هلمح

 ai .ةلأسملا aÉ اهدعب لاجم ال نأ ىأر «ةرشع ةّلدألا نم حَمَج ىح ٠ «ريسفتلا نمو

 Cou :ًاقبسُم هيلع درف «هلأسيو رساجتي دق نم سفن يف لاؤسلا لتقو رمألل طاتحا

 نود ليعامسإ حبذب ءالتبالا نوكي نأ كرايتخا نم هيلع تللدتساو ؛هيلإ تحنج مالعف

 EE لقت نيوكتلا رفس يف ام نأ ىرأ 2 ؟نيوكتلا رقس يف عقو ام JO فيكف «قاحسإ

 ةلقّنلا لقن É « ميهاربإ رابخأ نيبو حبذلا نيب نمّزلا نّيعُي طبضب ثداوحلا نامزأ هيف af 2 ريغ
 Hias cd i aia نمز روشأ دالب يف ليئارسإ ينب رسأ بقع اهلهأ باهذ دعب ةاروتلا

 نم مهتيرُغ يف ليئارسإ ونب هدقتعا ام اهيف جمدأو «مالَسلا هيلع ميهاربإ لاوحأ ةلمُج يف يبذل

 رومألا هذه دعب UE y : : نيرشعلاو ينألا حاحصإلا لوق كلذل لديو . قاحسإ حيبذلا مهتظ

 مال مالكلا اذه لالخ نم رهظي ْذِإو .”“ ”كديحو UE :لاقف « ميهاربإ نحتما هللا نأ

 رهظي ِهّنإف ٠ مهرسأو clefs مهّلح يف ليئارسإ ينب خيراتبو اهنيودتو ةاروتلا ak خيشلا

 . 136ص 23g «12م :يناعملا حور «يسولألا (1)

 . 136 135 صص ص 23g» 12م «يناعلا حور ؛ يسولألا (2)

 يف باتكلا لهأو نيملسملا نيب ًافالخ ريب ًالثل هّلعل ء نآرقلا همسي ملو « حيبذلا ةصق ىلإ تايآلا هذه تراشأ دقو )3(

 ك دمحم ةلاسرب فارتعالا يف مهيلع ةّجُحلا ةماقإل باتكلا jai فلأت دصقلا ناكو « ميهاربإ يَدلو نم حيبذلا نييعت
 رهاطلا ؛] . . ] هنيبعت يف باتكلا لهأ ةثطخت يف الو « حيبذللا نييعتب قّلعتي مهم دصقم ةّمث نكي ملو «نآرقلا قيدصتو
 . ۱56ص .23ج «ريونتلاو ريرحتلا ءروشاع نبا
 . 160 159 ص ص «23ج ؛ريونتلاو ريرحتلا «روشاع نبا رهاطلا )4(
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 Canna ًاضيأ ۔ هنم

 هيضتقت ام قفو ءايشألا Jos « ريثك

 :نيَحيبذلا نبا دمحم 7

 هت U ميهاربإل أنبا امهالوأ يف ناك à DE ريسفتلا ليعامسإ رم دقل

 .db ءاقبلا هللا هل دارأ يذلا يدفملاو ىفطصملا ts faili مي ميهاربإ نبا امهتيناث يف حبصأ

 مقي ملو ءًارباع ًاركذ هرگد  ةرجهلا لبق  نآرقلاف . PLi نّيَتلحرمب رم هسفن نآرقلا ليعامسإ

 ةلحرملا ليعامسإق . "دلو هل هلعجو «ميهاربإ ىلإ هبسن  ةرجهلا دعب  هّنكلو « ام ًابسن هل

 يف هعم اوركُذ نيذلا لثم هلثم :نيحلاّصلا نيب نم ًاح اص وأ :ءايبنألا نيب نم ابن ناك ىلوألا

 . ءيشب مهنع زّيمتيل نكي ملو . طولو igs sol لقكلا وذو ie عضاوملا كلت

Iهذه ريسفتلا ىو دقو . هيلإ ًابوسنم ًالإ رگذ الو « ميهاربإ نبا وهف ؛ ةيناّلا ةلحرملا ليعامسإ  

 هرْكذ سمطيو «قاحسإ هيخأ ىلع هّلظب ىغطي هلعج ًازاربإ ليعامسإ زربأو els « ةقالعلا

 فص Li هّنأل ؛قاحسإ هيخأ ىلع ليعامسإ فرش ىلع" دّكأو «كلذب ريثك نبا هون دقو
 هللا لوسر نأ ملسُم حيحص يف تبث دقو «ةلاسّرلاو ةوبنلاب فصو ليعامسإو « طقف ةوبنلاب

JS. HE.ميهاربإ دلو نم ىفطصا هللا نإ :  Jeu 

 ؛هيلإ باستنالاب درفت ىّتح دمحم نيبو CRETE LOU | «és « ليعامسإ زرب الو

 ىور' دقف ؛ليعامسإل ًانبا هلعج DA مستبيو «باستنالا اذهب رسي dE ناكو .هنبا ىحضأو

 : 6 -يبتلل لاق بارعألا دحأ نأ نايفس يبأ نب ةيواعُم نع كردتسملا يف مكاحلا

 دبع هابأ ناو «حيبذلا وهو « ليعامسإ دلو نم هنأ ينعي وهو BEN مسبتف co نبا اي
 AGU رشاعلا حبذي نأ نينب ةرشعب هللا هقزر نثل :رذن بلطملا دبع هوبأ ناك alt» دبع نب هلل

(Dرظنا : E. 1.2.1. IV, articte : ‘Ismê’ îl, (Rudi Paret). 

 . 48 /38 ص ؛85 /2 !ءايبنألا ؛54 /19 مرم ؛86 /6ماعنألا )2(

 . 39 /14ميهاربإ ؛ 163 /4ءاسّنلا ؛84 /3نارمع لآ + 140 » 136 «132 /2ةرقبلا (3)

 َقِداَص DE La بكا ىف S p ةيآلا هريسفت دنع كلذ ناكو . 123 ص 3٠ج ءريسفتلا ءريشك نبا (4)
 .54 /19 میرم 4 ابن ًالوُسَر 065 255
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 نأ حاطبلا لهأ رابك همّلكف «هرذنب ءاقولا ىلع bte مزع ءرشاعلا وهو هللا دبع دكو ملف

 .اهرحن لبإلا مهس جرخ DB ءلبإلا ىلعو هيلع مالزألاب مسقتسي Ds « لبإلا نم ةرشعب هلدعي
 ةرشع دازف «ذئموي ةبعگلا يف يتلا ةهلآلا يأ « WN ضر :اولاقف «هللا دبع مهس جرخف .لعفف
 دبع ديزيو ؛ةهلآلا ضْرَأ : نولوقي اولازي ملف ؛هللا دبع مهس جرخف < مسقتساو «لبإلا نم

 «لبإلا نم ةث ةئام غلب نأ ىلإ ءهلا دبع مهس جرخيو «ماسقتسالا ديعُيو لبإلا نم ةرشع بلا

 . "هل ءادف اهحبذف .ةهلآلا تيضر :اولاقف «لبإلا مهس جرخف ءاهيلع مسقتساو

 ءافطصا تّ ép ÉA ًابأ اعم امهتلعجو à ليعامسإو هللا دبع نيب ةّصقلا توس ذإو

 يتلا ةهلآلا تضرأ مف - ليعامسإل هللا ء ءافطصاو هللا دبعل "  ذئموي EAEN يف يتلا ةهلآلا"

 هل تمّدق ot هللا تضرأو «هللا دبع لدب Ut برف ةئاملا لبإلا اهل تمّدق OÙ ةّبعكلا يف تناك

 ىّنح ءدَّمَحُم دّلوُي ىّتح توملا نم وجني OÙ كاذو اذهل بال ناك . ليعامسإ لدبًنايرق شبكلا

 É ميهاربإ برو ةّيلهاجلا ةهلآ نيب ةازاوملا نم عون برص ىلإ ةّصقلا ترطضا إو

Labbéعضو نم ةازاولا هذه هلمحت  daalءاهتأطو فيفخت ىلإ نيرّسُمُلا ضعب , ىعس  

 موقي روشاع نبا خيّشلا وه اهو . ةحيحّملا EN يف ذ اهفلاخُي امل رثأ ال " ةبقنم" ةّيلمعلا رابتعاو

 هدج ةبقنم a ءب بتلا يبأ هنبالو ff ديعل ةبقنم تناكو“ :لوقي ْذإ ؛ كلذ ىلع ًادهاش

 ضارغألا نم اهب فح UE اهنم galet $ ةّيلهاجلا لاوحأ ىلع ترج bls «ميهاربإ

 A ام ةحيحتملا لا يف رم ملو «هيف ةعيرش ال ةرعف نامز نامل ناكو «ةلطابا

 ىرخأ ٌةازاوُم زربت « «ليعامسإو هللا دبع à I نيب يزاوُي يذلا مالكلا اذه يفو .””اذه

 . ناَدَج هل ناك ناوبأ ASE ناك املثمف . ميهاربإو بطلا دبع نيب خيشلا اهارجأ

fs,هفرعي ملف هللا دبع تام . نّيَدَجلا دحأ نعو نيوبألا دحأ نع ًائيشف ًائيش ةّصقلا  

 قبي ملو OA اعاطقنا امهب هتلص تعطقناف .ريغص يبص ds بلّطْلا دبع تامو . دمحم

 هريثك نبا لبق نم ثيدحلا اذه ركُذ دقو .157- 156 ص ص :23ج :ريونتلاو ريرحتلا ؛روشاع نبا رهاطلا (1)

 نأ ىلع اميمج هب اوأدتساو tue ؛23ج 12+ ؛ يناعملا حور ؛ يسولألا ه هركذو ,20- 19ص ص ؛4ج ءريسفتلا

 هدعو ؛ءاج امك هلبق روشاع نيا ناف due هدعو «زرحتلا ضعب هنأشب رهظأ ريثك نبا ذأ مغرو . ليعامسإ وه حيبذلا
 . حيلا وم ليعامسإ نوك ركنأ نم ىلع ةجح

 .157ص :23ج «ريونتلاو ريرحتلا ءروشاع نبا رهاطلا (2)
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 تماق دقو .هل ًالصأ اهيف نايوتسيو ءامهيلإ صّصَقلا هبسنتف « ليعامسإو ميهاربإ ريغ هل

 تلعجو « ميهاربإو دّمَحُم نيب تطبرف ءرمألا اذه يف صّصَقلا اهدضعت 5 ةريثكلا ثيداحألا

 هللا ليلخو هابأ ناك N نم هّيلو do »° "”هيهاربإ هيبأ ةوعد ناك هرمأ ءدب (O لوقي ًادَّمَحُم

 ليعامسإ ناك املثمف . او بسلا يف ليعامسإو دمحم نيب كلذك تطيرو .ميهاربإ

RER CTP pوأ ؛لوحلا وأ ةليللا هحربي ال هب لظ "هيف هيتأي ًاناكم ًالجر دعو" اذإ <4  

 دعوملا ناكم يف ثكميف ؛ءيّشلا سفن لعفي LS ناك e” Jei هيتأي En ًانكسم هذخّني
 ىنثأ" :ًالئاق نْيلجّرلا نيب ريثك نبا نرقيو . ”'هرظتني يذلا هبحاص هيتأي ىَّنح ؛هحربي ال «ماّيألا
 ءاضيأ دعولا قداص خي هللا لوسر ناك [و ] «دعولا قدصب ليعامسإ هلوسرو هدبع ىلع هللا
 نم هْفْلَخ نأ امك «ةديمحلا تافّصلا نم دعولا قدص [ON] هب هل ىو الإ ًاثيش ًادحأ دعي ال

 RE HE ليعامسإ نيب gaali gan يف ةازاوملا تغلب دقو ait تافصلا

 الإ نكي مل ليعامسإف .رخآلل ةروص امهدحأ راص وأ ءدحاو صخشل ةدحاو ةروص هيف اراص
 رود ههجو يفو رمقلا Es هعضو ةعاس ناكف اهناوأ لبق ضرألا تلح دَّمَحُم نم ةخسُ و

tesی و  

 مالّسلا هيلع ميهاربإ يبأ ةوعد :لاقف . ةلرمأ ءدب نع انربخأ ؛هللا لوسر اي :اولاق مِهّنَأ ثيدحلا يف ءاج اذهلو" )1(

 . 166ص :1ج ءريسفتلا «ريثك نبا 1 .. ]

 نبا السلا هيلع ميهاربإ لجو رع هللا ليلخو يبأ مهتم يلو إو à نييبنلا نم ةيالو يبن لكل نإ 236 هللا لوسر لاق" (2)

 سابع نبا نع“ يوردقو . لبا ءهقيس يذلا يفو «ثيدحلا اذه يف بالا لامعتسا يواسُيو . .352ص ig ريسفتلا ريتك

 .460 ص ؛2ج ءريسفتلا «ريثك نبا A الو ًادَج هللا ركذام ce Ÿ ءاش ن ؛ هللاو لوقيو WA لعجي ناك هلآ

 .54/19مُيَرَم (3)

 ءاج ىَّتح ؛تابو «ليعامسإ هب لظف «لجنرلا يسنو «ءاجف ءهيف هينأي نأ ًاناكم الجر دعو ينل ليعامسإ نإ“ (4)
 لاقو .ينيتأت ىح حربأل نكأ مل :لاق es i :لاق .ال :لاق SU نم تحرب ام :لاقف «دغلا نم لجّرلا

totهنأ ينغلب : بذوش نبا لاقو .هءاج ىّتح ًالوح هرظتني نآكملا كلذ يف يقب هنأ ينغلب  LÉعضوملا كلذ  

 . 122ص «3ج «ريسفتلا ءريثك نبا , انكسم

 يف اهب Tue  ةيقب يلع هل تيقبف RE لبق ل - هللا لوسر تعياب :لاق ءاسمحلا يبأ نب هللا دبع نع" (5)
 .122ص «3ج «ريسُمّتلا «ريثك نبا ؛”كلذ هناكم يف وهو ثلاَثلا مويلا A E ءدغلاو يموي تيسنف :لاق . كلذ هناكم
 . 123ص «3ج ءريسفتلا ءريثك نبا (6)

 217ص «ءايبنألا صّصقو SA ءدب ءيئاسكلا (7)
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 :حيبذلا ةاجن يف - 8

 «هنوصيو «هسرحيل ًايفاك ليعامسإ هجو ولعي ءاج يذلا يدّمَحُما روُثلا اذه ناك دقل

 لصأ نم اوؤاج مهنا ؛ًاعيمج ءايبنألا باذعو توم JS نم هلبق LE دقو «توملا نم وجنيف

 وهو . هزواجتي ال ناميإلا رادم يف هسفن ىلع رودي ريسفتلا اذه كلو Pia دمحم ةنيط

Yىلع دعاسي  aSةريضح ىلإ يمتني يذلا يماّسلا عمتجملا كلذ يف تاقالعلا فلتخُم  

 إو «حبذلاب نإ «فينعلا توملا تسرامو « ةّيرشبلا نيبارقلا تفرع يتلا ةميدقلا تاعمتجملا

 نم سبق لمحي نّم مهنيب نوكي نأ نوُد ؛كالهلا نم اهلهأ اجنف « ere «قتشلاب
 هلو

 رو

 SLI ىلإ ىدتها ام اذإ هزرحيس هنأ نمآو cap يف ناسنإلا دقتعا ؛ءدبلا يف

 رارشألا ةَرَحّسلا ىلع ىضق ام اذإ وأ « É يف دلا ةرجش ىلإ وأ ءرحبلا قامعأ يف بيجعلا

 2 مارحلا ةرجشلا نم مدآ لكأو »°° ”ةدلاخلا هتلحرب شماقلق ماق ؛كلذل . هنع هنودصي نيذلا

 رمألل ناسنإلا خضر « لشفلاب تالواحملا eut, Pis بوش تيراحو
 ءرخآ عون oran هسفن ىلع لخبي مل مث . توملاو ةايحلا نيب ةمسق هماّيأ لعجو « عقاولا

 عراسي هارتل ىَّتح «هسفن ىرخألا ةايحلا هيلع تكلم دقو . توملا دعب ةايحب سفتلا Le ماقف

 ai يف ًاحيصف ًاريبعت كلذ نع ربع دقو . هناوأ لبق هعطقيف ءاهيلإ هدشي يذلا طيخلا ىلإ

 مكحي مهنم دحاولا كرتي ال ناكف . هدنع موقلا ةداسو aS play هتهلآ لوح اهاور يتلا ةديدعلا

iaa Y)حيطيو ءةديكم هل مّظنُي مث  ceةخوخيشلا حبش نم عزفي ناك .ًافينع ًالتق هلتقيو » 

 حاطأ «بأ وأ «كلم وأ بر يف رهاظملا كلت هل تدب ,LÉ .زجعلا هركيو «فعَضلا ذبنيو

 بلوألا بابرأ سوو سوُنوركو سوُناروُأ الو «ةميظعلا LUI تامايت تملس الف «هب
)5( 

 ةديجلا رصم ةهلآ Toumou وموتو Anhouri يرونأو Osiris Sas الو «ريهشلا ملو .

 . 131.129 ص ص ءالعأ انلمع رظنا (1)

 . (رقاب هط ةمجرت ًالثم) « شماقلق ةمحلم : يف ةصقلا رظنا (2)
 .121-122 85 ص ص Ael انلمع رظنا (3)

James George Frazer, Le rameau d'or, t. 2, p. 23. : l (4) 

 ف كلذ رظنا ءاهلوح صّممّقلا ةياورو اهترايز ىلع اوبأدو ءةهلآلا نم تام نك ًاروُبُق ساتلا عضو دقو )5(
James de Frazer, Le rameau d'or, t. 2, pp. 23 - 25. 
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 يتلا بوُعشلا دجن ذإ ؛ًالماش ماع لب «ةراضحلا يف ةخسأرلا an ىلع امو رمألا اذه نكي
 لماعُت نانوُيلاو رصمو لباب تناك املثم اهكوُلُم لماع ةراضحلا نم رفاو a اهل نكي مل
 . هيلع يضقت مث «تادودعم تاونس الإ كلملا LÉ الف ءاهتهلآ

 لاصوأ Éi راظتنا ناكو . تاقلحلا ةد جنم ةلسلس مْكحلا نأ يف ًادئاس داقتعالا ناك

 برست زجعو خاش اماذإ مكاحلاف . ةعومجملا كاله هيف ءًاهوركم ًارمأ اهريغب اهلادبتسال ةقلحلا

 عاض band اتوم تام اذإ مكاحلاو .زجعلا اهباصأو «تدسفو «تخاشف ie gal ىلإ هنم كلذ

 ۔رخآل نيح نم لدبتست تناك « ةلسلّسلا ىلع ةعومجملا ظفاحُت ىتحو . شرعلا هتلالس نم

 اذه دعاس دقو . هناكم نبالا بيصنت ينعي بألا طوُقَس ناكف . ةلالّسلا سفن نم ةقلحب ةقلح

 تافاقث رمألا اذه تفرع دقو . ةطلسلاب زوفيل هابأ بالا لقي نأ يضتقب يشيم ربكفت خسرت ىلع

 اهدنع نكي مل يذلا فينعلا تولا تسرامف «*”ةّيكيرمأو ةّيقيرفإو ةييروأودنهو ةيماس ؛ةديدع

 Bj- L ىرتف . ةداعلل ةق راخلا ىوقلا وأ ةهلآلل ليمجلاب فارتعالا نم اعون لب ءامارجإالو مث

 عاونأب نيزتيو HH ىهبأب ىلحتيف . da si GE plc علب ام

GRدعو  peهي  “ANناطلسلا ناك  L aريمي ؛ءامّسلا نم ةبهو  

 هعوضخو ءامّسملل هنانتما نع ًانابرُف هسفن ميدقتو «فينعلا توملا هلوبقب - obk بحاص

 . هتلالس يف ناطلّسلا رمتسيو ء دوُلُخلل هحور عفترت هيلع ىضقي امدنعو .اهل

 ؛ةديدج لاحب بولا هتلدبتسا مت ب ,اليوط ًانمز ةريتولا هذه ىلع لاحلا ترمتسا دقو

 ام اذإ كلملا ىرت تكف . لئادبلا لامعتساو « ةليحلاب ؛نكلو «نيبارقلا ميدقت نع ءانغتسالاب ال

 طقسب م مث «ًاليوط ءاطعلا هتلئاع ىلعو هيلع قدغيف 60228 هبعش دارفأ نيب نم راتخي هناوأ نآ

 0 à رمألا اذه عاش دقو . هناكم ًانابرُق همد مت c موي دم هناطلسو ههاج هيلع

 es ؛برلل مدت نيبارق نم ىرخأ عاقصأ يفو دنهلا يف اودهاش ام اولجسو ؛هءابنأ ةلاحَرلا
ARE NE 

(1) James George Frazer, Le rameau d'or, t. 2, pp. 38, 42. 

  (2)ةلأسملا يف رزيارف هدقع يذلا لصفلا رظنا ةدئافلا ديزل :
James George Frazer, Le rameau d'or, t. 2, pp. 26 - 99. 

{3) James George Frazer, Le rameau d'or, t. 2, p. 54. 
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 اوضرأف . مهنع الداب مهءانبأ نوم ءابآل اقف . ةهلآلل قرت مل لئادبلا هذه نكلو
 دقو . مهناطلسب نوزوفيو « مهءابآ نولتقي- لبق نم- اوناك نيذلا ءءانألا نم اومقتتاو ؛ةهلألا

 LEE SA pe a كلذ تدّلخف <“ !نيارق ءانبألا ميدقت ae ماظن لوحتلا اذه لأم
LS؛هءانبأ مهتلي سوُنورك تلعج  ginصّصَقلا هتدّلخو . هاب وُ لعف ام هب اولعفيال  

 نم نبا حبذي ناكف Odin» نيدوأ هلإلل هءانبأ مدعي 08 نوأ ديوسلا كلم تلعج ÉS ةيفاندنكسلا

 . هاب كللا لادبتسا اهدعب متي ناك يتلاو «مکحلل ةصتمخلا as « تاونس عست لك كاب

 وبيإلا لئابق ةكلع نع LTÉE يرفالا صّصّقلا تورو . Pa of عست كلذ لعف دقو

t royaume d’Eyéoنوبصنيو «كلذ مهل نع ىتم كلملا نولتقي ةيشا ةيشاحلاو بعّشلا ناك ثيح  

 يلإ ماقو ؛ةطلسلا نع A كلملا ضْفَرب هرم تاذ a مت . مهيلع ًافلخ هل نبا
 صَّصَقلاو ةّيرصملا صّصّقلا تور دقو . "هتكلم يف ًادئاس ناك ام فقويو És ًاعيمج

 مايقو «لاوحألا ريغت A «بابلا اذه يف ةبيجع ًارابخأ اهريغو ةّيكيرمألا ةيدنهلاو ةّيدنهلا
 . مهنع ًالدب مهئانبأ ميدقت baka «نيبارقلا اونوكي نأ نيضفار «ًادحاو ًاتوص ءابآلا

 يتلا ةديدجلا GE هذه راطإ يف جردني هبا حب مَه نيح ميهاربإ هيلع مدقأ ام لعلو
 نأ اهتايادب يف «ءالجب  حّضوُت ميهاربإ ةّصقف .اهيف ًادئاس ناك ام ليدبتل ٍبوُمّشلا اهتفرع
 ملأ ؟رزآ هيبأ د ض ST . مهئابآ ىلع نوضقي ءانبألا اهيف ناك ةلحرم ىلإ يمتني ناك ميهاربإ

 دكو ديدج نمز ةقالطناب رشبيو ديدجلا نيدلا مي ملأ ؟هديلاقتو هتاداعو هتيدو همانصأبو هب حطي
 يف وه اذإف . هنبا حبذب مهي هدجن ىَّبح مکن ا ةيصانب ذخأو رمألا au نإ ام ؛نكلو ؟هتدالوب
 ماودلا زمر نوأ كلملا نع الو «نانوُيلا يف ديدجلا نمّزلا زمر سوو رك نع فلتخي ال ةلاحلا هذه

 لازام هّنأ رعشي ناك ةطلُس نم هومرحي ال ىّتح هءانبأ حّبذ نوأ ناك اذإف . ةيفاندنكسلا دالبلا يف

 لازام وهو «هناكم اودّيعُيو ءنوكلا اومكحي ال ىّتح هءانبأ مهتلا سوُنوُرك ناك اذإو ءاهل ًالهأ

 تبث ام لعلو .هالعف ام لعف دق  قاحسإ /ليعامسإ هميدقتب ناك ميهاربإ OG Le يف

 ae نم ةروص Ja  ةهلآلل انابرق هيدقتو ءركبلا هنبا بأ لك حبذ نم ماسلا تاعمتجملا يف

 .ركبلا اهنباب oc كلذ ليبس يف تناكف « ءاهيف (بالا-) اهر ءاقبب ةلئاعلا لافتحا

James George Frazer, Le rameau d’or, t. 2, pp. 115 - 135. : ةلأسملل رزيارف هصصخ يذلا لصفلا رظنا )1( 

(2) James George Frazer, Le rameau d’or, t. 2, pp. 56 - 57. 

(3) James George Frazer, Le rameau d'or, t. 2, p. 46. 
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 !؟عينشلا حبذلا نم م ليعامسإ اجن ملف

 هتلدبتساو «ميدقلا ىلإ اهدشي فنُع نم اهيف oies تّلخت تروطتاذإ تاعمتجْلا نإ

  عمتجملا يف لصاحلا روطتلا اذه راطإ يف جردنتل قاحسإ /ليعامسإ مق إو . ًاديدج ًاماظن

 نأ دعبف .ًاريبك ًالاحفتسا ةّيماّسلا بولا ةايح يف لحفتسا دق حئابذلا رمأ نأ ودبيو

 ةماطلا اهتباصأو «ةئيدملاب بئاصملا تأ اذإ بَّرلل هنبا برقي «كلملا ىلع LES رمألا ناك

eAكلم لك حبصأ  PEيف ىودعلا ترس مث .هيف هئاقبو هناطلس رارمتسال ًاحيبذ هنبا  

 مهباصأ ام اذإ «نّينجاطرقو نئيقينفو نينا عنكو اووي « سالا رئاس ماقف هلك عمتجملا

 ىلإ منو علا مھتابآ ىلإ «ةئيوألا مهئيب ت رشتناو نوعاطلا مهّسم وأ فافجلاو بدجلا

 . P Moloch A ىلإ مهريغو « لعب ىلإ كئلوأو ‹هوهي ىلإ ءالؤه ءهلإلا

 ىلإ عرضتي ناك كاذ وأ يبتلا اذه نأ ىلع صيصتتلا نم ميدقلا دهعلا رافسأ لخت ملو

 نع يرڱب يطعأ له" ا ی a e .رْكَبلا هنبا هل ًابهاو برا

 هده يف سانا هيلع باد اركي لايقزح اذهو e ”يسفن ةّيطخ نع يدسج ةرمث يتيصعم

 لتق يف Jill هلعفب ديشُي ديشُي هسفن as ." ° محر حتاف JS راتلا يف اوزاجأ" pl :ًالئاق

 ساّنلا نم رصم ضرأ يف ركب E برضأو « ةليلا هذه رصم ضرأ زاتجأ يّنإف' :ًالئاق ركب لك

 ءءانبألا حبذ ةرهاظل تركنت ام ًاريثك ميدقلا دهعلا رافسأ Op ؛كلذ لك مغرو ."”مئاهبلاو

 كئانبأ نم أنبا bÉ PRES رمأت اهارتق « « نيدحاملا موقلاب ةصاخ تاسرامم ىلإ اهئارو

 َكليطعُي يتلا ضرألا تلخد ىتم“ رخآ انيح fs «“*كهلإ مسا AS ؛ كلو ةزاجإلل

James George Frazer, Le rameau d'or, 1. 2, pp. 118 - 119.1( ( 

 . 7/6 ءاخيم «ميدقلا دهعلا )2(

 .26 /20 «لايقزح « ميدقلا دهعلا )3(
 .12/12 eh à ميدقلا دهعلا )4(

 نم طعتالو"أرقتف ؛ عرّؤلاب ءانبألا ظفل Jaag GAN تامجرتلا ضعب يفو . 21/18 ؛نييوأللا رقس « ميدقلا دهعلا (5)
 : ةيسنرفلا ةمجرتلا شماه رظنا . ميدق هلإ مسا نوكي دق « Moloch وأ Molek كلومو . [ . . ]كلو ةزاجإلل كلعرز

La Bible, (T.0.B.). Ancien Testament, 1. À, p. 178. 
 Ce ميهولأ SEUL مههيدقت ناك نإ حصو ال هاف « كلوم ىلإ مهئانبأ ميدقت ليئارسإ ينب ىلع صل مر رحب دلو

Yiبر ىلإ ةيرشبلا نيبارقلا برت تّلظ ليئارسإ ينب ذأ ىلإ بهذت تاسارذلا ضعب ضومُلا اذه لعج دقو .  
 .James George Frazer, Le rameau d'or, t.2, pp 118 - 125. :ًالثم رظنا . نزلا نم ةر ةرتق ىح یم
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YAيف هتنبا وأ هنبا زيجُي نم كيف دجوي ال ءممألا كئلوأ سجر لثم لعفت نأ مّلعتت  
 Li رماوألا هذه لثم تناك اذإف Ode هوركم كلذ لعفي نم ٠ . [ JS ON ]راّنلا
 ةاجن OÙ ؛مهيف اهرمأ لحفتسا دقو « مثإ نودب ءامدلا كفس يف موقلا ةداع عم عطقتل تءاج

 دهع يف ةدوجوم تناك يتلا ةداعلا هذه سفنل  ًافقو لبق نم- ناك حبذلا نم قاحسإ /ليعامسإ

 يضاقلا ميهاربإ عورشم فّقوت ليعامسإ ةاجنيو .  ًاضيأ الحفتسُم اهرمأ نوكي دقو « ميهاربإ

 . بألا هجو نم نبالا ةلازإب

 :ليدبلا نوُؤُش ضعب يف - 9

EEةاكاحم ا  atةأطو نم فيفختلل تافاقثلا همدختست ايف  aeيف ىّلجت  

 تاسرامُم نع ناسنإلا لزعل طئاسو تماق بولا دنع ايديجارتلاو محالملاف . . ةقينع ةروع

 وأ حبذلا ىوتسُم ىلإ اهب لوصولا نود ءاهدحو لاعفألا ةاكاحمب اهلادبتساو « ةيومد ةّينيد

 ريطلا وأ شبكلا وأ لازغلا ماق ءامدلل كفس نم دال ناك اذإف . ةّيرشبلا حاورألا رادهإو قنشلا

 فوخا ناسنإلا يف ثعبت ةف ةفيظو ةّصقلا يف بعليو ءهمد كّمسُيف «ناسنإلل ًاليدب
 وأ ةّيمحلملا ةّيلمعلاف .برلاي هناعيإ دادزيو P Catharsis» ريهطتلا ىلإ Pan ءةقفشلاو

 .رشبلا لحم لحي ريطلا وأ ناويحلا لعجت ةّيهلإ ةدارإ ليدبلا ءارو عضت نأ يضتقت ةيديجارتلا

 حبصُت ثيح ؛ءامّسلا ملاع ىلإ سوسحملا ساّنلا ملاع نع ةهلآلا عفترت نأ ًاضيأ  يضتقتو

 . لاعفألا لالخ نم الإ اهكاردإ ناسنإلا عيطتسي ال «لانملا ةديعب ةركف

 ois ايديجارتلا ةأشن لوح ةّيدنهلا ةسّدقّلا بلا هتور ام لّزنتي راطإلا اذه يفو

 Lun مِهِبنُك نم ريخألا باتكلا هاوتحا pd de عادبإ مهدنع ايديجارتلاف Lapas ةاكاحملا

 اتاراهب ميكحلا نهاكلا هدبع ىلع هالمأو «ةمكحلا هلإ Brahma امهارب هعضو ؛ةسمخلا

Bharataةيقيقح ًالاعفأ متي لبق نم ناك ام ةاكاحّسو ًاليثمت - سالا مامأ مقل ءاج دقو .  . 

 نم ةهلآلا ءادعأ ىلع Indra اردنإ ةهلآلا ريبك راصتنا ديعُت «ةتحب ةّينيد لاعفألا هذه تناك دقو

 «رارشألا نولي اردنإ ديع يف ساّنلا ناكف . حبذلاو حّريْلا برضلاو لتقلاب ةريرشلا حاورألا

 .12 10-8 RE رس «ميدقلا دهعلا (1)

 . 18ص ءرعشلا نف «سيلاطوطسرأ (2)
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 gug .ةسهلآلا ريبك اردنإ لعفل 52 لثملل ةداعإ مهنودرشيو «مهنوحبذیو

 تلوح دقو ةهلآلا سلجتف «بسحو لاعفألا كلت يكاحُت  ًاديشنو ًاصقر . تماق ايديجارتلا

 راودأ نولّمْلا ES ءاهروضح دهاشملا لّئمتيف ءحرسملاو حكرلا نم ناكرأ يف «ليثامت

 ءًاحابشأ نولّتميو «مهلاوقأ يكاحُت ًالاوقأ نولوقيو «ساّنلاو ةهلآلا نم رارشألاو رايخألا

ogsاقرخ » AS,عشاخ يلافتحا وج يف كلذ لك .ًاحاورأ نوقهزيو «ًاداسجأ نوعّطقُي  
iea؛مهريسو ساتلا لاعفأ ةاكاحم" أدبم  ÉYتالاحلا روصيو ؛ةعوننملا سيساحألاب يرث  

 جرفملا نّكميو « نيتكزتم لا نيب ةلزنملا يف يه يتلاو «ةريرشلاو ةريخلا لامعألا مدي . ةفلتخملا
 ةطقّث دعي نفلا اذه لثم عادبإ نإ .. ° ملا هل مدو «فرّشلاو ةعاجشلا eds «ةعنملا نم

dé؛ةهلآلا اهب عداخُي ةليسو نم هنكمذإ ؛ناسنإلا ةايح يف  esنأ نود اهاركذ  pa 

 . ةفيرطلا ةعدخملاو ةليحلا لمعتست LEE ةيلمعلا تحبصأ دقل . اهل ءادف ةّيرشبلا حاورألا

 يذلا er ملاع صّخشُت تماق دقف . ىحنملا اذه ةّينانوُيلا ايديجارتلا فلاخُت الو

 لبثت ایدیجارتلا رود ناكف . أدهت ال Qi y ءامدلا كفسو فعلا ملاع يف ألا رحتي ال

 «بيدوأ ES ةهلآلا لزنت الف . اهل لئادب ,Lg ءرونألا كلت

 لب« دبع مامأ ينيجيفيإ حبت الو . e اقف هلأ املا ىلع RE «هرصق بيدوأ لخدي لب

 Khab ءناسنإ ge بال ناك اذإو ٠ حيو «قكويف «بابلا ءارو نم باسنيًالازغ ىرت

 يف مكي كلذ لک ناك . بسحو هع ريخ ؛ لعفلا لحم ل ةملكلاو da يضتقت فل
 ؛رشبلا نم ةأرما نبا سوُزينوُيد ناكو .ةرمخلاو بصخلاو حارفألاو idi هلإ « سوُزينويد ديع

ialاهنگمف ٠ ٌبلوألا اهنكسأو «ةهلآلا ةريضح اهلخدأو ءسوُر اهامر ثيح ؛ ميحجلا نم هنأ  

 فوخلا نع ًاديعب «ميركلا شيعلا نم اهنكمو « ةيرشبلا ىلإ رابتعالا داعأو sapih نم

Jefتناك يذلا «ملاظلا هلإلا نم  Aميظعلا سوز نبا «سوُزينويد ناك . نييارقلا هل » 

 2913 فطعلاب مهطاحأو Ja» مهيلع فّمخف ءرشبلا نم Las ناك . ow رخآ ًاهجو لمي

 -توملاو دادحلا اهيلع pie ناك يتلا لا مهدايعأ لعجو « تارسما مهتابح يف ثعبو

 . حرفلاو ةداعسلاو برطلاو su ًادايعأ

Bharata, Traité de théâtre, in Esthétique théâtrale, p. 25.1( ( 
Aهي  s 

 .25 22ص ص «دنهلا يف يحرسملا نفلا ةأشنب صاخلا صنلا كانه رظناو
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 فهر ؛عاتم ضعب اهيلع ًاناتأ دوقي «ةفش تنبب سبني ال « لبجلا يف دّعصُي ميهاربإ اهو

 « ىَرْيَح اما كرت . هوبأ هب ريسي نيأ ىلإ يردي ال «میلح مالغ هعبتيو ءئيش عمست الو ؛ عمسلا
 هطيخلا نم ضيبألا طيخلا هيف نيب مل يذلا رجفلا كلذ يف eG لعب ذخأ ةجاح أل يردت ال
 Ne Us à كرحتت ةزانج «توملاك مّيْخم تمص يف ةلحرلا لصاوتتو .دوسألا

 e مهتمص مهيلع عطقي ءيشال . هلإلا عبقي يح ؛ لبجلا ىلعأ يف كلاش
 9 يش ةرملا هله دسقي ذأ عطتسي مل يذلا «ناطيشلا اذه ريغ ءيش ال . . هيلع مزع Le ميهاربإ

 كتبا كعب ذخأ دقل : : لوقي ىلكُلا مالا ءاج . ًارمأ دسفي نأ ديري ال هّنأكو ءاددرتم ًارّئستم هارتف

 .كلذ نكيلف chape كلذ يف ىل ناك اذإ : لوقت نأ ىلع ديزت الف . هل هحبذي "بلا ىلإ

 هير ناك اذإ se HA لاقق UE هحبذي ثيح ىلإ هذخأي هابأ نأ هربخُي ميلحلا pK ءاجو

 ريسي نيأ ىلإ فرعي هنأ هملعُيف ءرمألا نع هدري ميهاربإ ءاجو .حبذلا نكيلف « كلذ هنم بلط

 « ليربج همجريف «ًالعف عيطتسي ال ليلذ سيلبإ اذإف . هلهاجتو «ميهاربإ هيلع تکسف . هنباب
 مظعو «تاجاحلا تّمح دقل .دوعي الو «سيلبإ يفتخيف ءًاعبس «هارت ال يذلا بكرلا يعار

 HR يهو ةريغصلا ةلفاقلا فلت توملا ةلاهب رعشتو . لاقم ماقلا يف سيلبإل دعي ملو ءرمألا

 . دوُلُخ نع اهل ثحبت «بلوألا das ىريح حاورألاك «لبجلا

 مرهو «ةايحلا نم هييصن غلب نأ دعب ءايعيبط اتوم تام اذإ ناسنإلا نأ نودقتعي سالا ناک

 «ةفيعض ىوقلا ةكوهنم اهتلصو ىرخألا ةايحلا تلصو إف . تخاشو «هحور تمره ؛ «خاشو

 نيّتطصملا ىلإ نوعرسُي توملاو ةخوخيشلا نم حاورألا و جنتل اوناكف . اهيف ةايحلاب معنت ملف

 له . "دولا ىلإ مهحاورأ نوكتو IN نيبارق مهداسجأ نوكتف « مهنوحبذيف :نيكاكسلاب
 يف دّمصي وهو «هتلحر يف ثحبي ميهاربإ ناك له ؟يثيملا ريكفتلا اذه لثم فرع ميهاربإ ناك

 «محّشلا نم دعاصتملا ناخدلاب نوفتكي ًانايحأ ةهلآلا ناكو «رشبلاو ةهلآلا نيب ةمسق  ًامود - نييارقلا تناك (1)
Suةّيقب رشبلا  OLS y (Homère, L’Hiade, 1, vers 66 - 67, 423 — 424, 548 - 552) : SOU ANنيبارقلا ميدقت  

 ىلع SaM يف JSE نم ب : (سوئيمورب OLA) al gN لاما امئاد  ديعُي

 و نابرقلا اومدق نيذلا همساقتي رخآلا ءزخلاو «لكيهلا
 .Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t 1, مم

 .A ىرخأ ةايحب ىظحتف à ءرشبلل ءاذغ يه الو «ةهلآلل ءاذغ يه الف < , ةمسقلا هذه يف وجنت حورلا نأ ظحالو

 تافاققلا يفو نانوُيلا دنع (U A LS رخآملاع Le ؛ حرا ةاجن لوح تافاقثلا يف قاما
 . (دوثهلا دنع خسانتلا أديم كلذ ْحّسرُي امك) رخآ قولخم يف اهتدوعب امإو € «(دعب اميف ةّيديحوتلا نايدألاو « ةّيماّسلا

413 



 ًانابرث همّدق ام اذإ  هنم ةروص وه يذلا نيالا اذه Of دقتعي ناك له ؟دوُنُخ نع ء هّير ىلإ لبجلا

Dءيش ال ؟هدلخ نانج يف اهاقبأف «هحور هيلإ عفرو ءهران هتمهتلاق «هدسجب بلا ىفتكا  
 دعاه ورع « ميهاربإ E ريغ دنع دوجوم Daill هذه لثم OG . بهذملا اذه بالا نم عني

 تيلقنا فيك «نيبارقلا رمأ ضعب ىلع فقت ةّصقلا هذه عمساف af نيبارقلل یتش ناعم

 . رارمتسالا نع ثحبتو GS Ja تناك فيكو « ّيناويح ىلإ - ةّيرشب نم ةرم تاذ-

 :بهذ نم نهعلا وُد شبكلا 0

 ةقيثو SE امج اع تالا يعز يا يي

 نم. مهدنع ناكو .' "بصخلاو ءاوهلا هلإ Amon نومأ زمر ga pall دنع ناكف . ةهلآلاب

 نيرق دوثهلا دنع ناكو . لوألا Gi غاص يذلا فانا هلإلا Khnoum» مونخ لّثمُم لبق

 pl ؛هلكش as Indra اردنإ ةهلآلا هلإ ناكو ءراّنلاو ركفلا زمر Agni» يبنآ هلإلا

 نولوبأل ةروُص شبكلا ناك ام ًاريثكو . ”ايلعلا ديحوتلا ئدابم ةّنَهَكلاو ةهلآلا ءامكُح

«Apollonةفاقّثلا لخبت ملو .نانوُيلا دنع يعّرلا هلإ  LEAزومرب شبكلا ىلع ةّيمالسإلا  

 مامإلاو ناطلّسلاك مخّضلا عينملا لجّرلا" ىلع لد Le اهيف نرتقاف «ماعنألا رئاس ىلع هتعفر
 جرخ هلأ رعشتل ىح ”يعارلا ىلعو AA ىلعو ءركاسعلا يف pl شيجلا دئاقو ريمألاو

 . عفرأو ىمسأ ملاع يف قلحيل ؛ هتّيناويح نع

 رخآ هجو نع + aa عيدبب  بوُمّششلا تربع دقف «ناسنإلل ءادف شبكلا ماق اذإف

 WA هلإ نم ًافوخ «فنُعلا لظ يف هفتح ىلإ ريسي ناك يذلا ناسنإلا يف رورسلا ثعبي ؛هلوال

 ًاعباق «ٌبّرلل اعشاخ ES .رشبلا حاورأ فطقيو «ءامدلا بحب «لبجلا سأر ىلع

(1) Dictionnaire des symboles, t. 1, article: bélier. 
(2) Erik Hornung, Les dieux de l'Egypte, p. 67. 

PERE € 
  (3):ًالئاق ناسنإلا ًابطاخم كلذب حجبتي ناكو

is àديحولا يرهوج لخداف كلتداعس لجأ نم اشبك  

 نوكي نَم pl « .نئاكلا يّنإ «ناك نم À ءنوكلا زكرم ين دولخلا ينإ ٠ نمزلا ينإ
 . "ينذلا ضرألا هذه يف دجوي ام لک يدحو انأف انآ كأ مهفاف .انأو تنأ انآ . تأ انأف

Jai187. : يف كلذ  Dictionnaire des symboles, t. |, p. 

 . 155ص «مالحألا ريسفت يف مالكلا بختنم « نيريس نبا (4)
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 ءاغتلا اذإف ءوغثي شبكلا رظنا مث a نّيَللا قنعلا ىلع نيكسلا es « ميلح PE قوف

 à A شبكلا اذه اهرشني تآرسملا وج ميهاربإ لآو ميهاربإ ىلع مّيْخيف «ةايحلا ىلإ ةوعد

 اذه يفو .رشبلا ىلإ هلإلا لزني ناك امك ًامامت ءءامّسلا نم ءاج : يردن ال ثيح نم ءاج يذلا

 ضرألا تّلح الاثم اشابكأ ميهاربإ شبكل ىرتف OUEN يف  كلوح رظنت ديعسلا راطإلا

 AA « مسيهاربإ نم صلخاو ilit Li . ميدقلا نيّذلا ةأطو نم صالخلا ىرشُب لمحت ًاموي

 : ةليمجلا ةياكحلا هذه رس

 Athamas» ساماثأ همسا مامه كلم «نانويلا ضرأ يف كلانه «نامّرلا ميدق يف ناك

 ؛ حيرلا ديس Eole» سولويأل ًانبا ناك .ةريهشلا ةبيط دالي وأ « Coronée انوروُك دالب مكحي

 ناکو (les hellènes)» هب اوُمَسَك «همسا مهحنم يذلا «نانويلا Hellen» نآلهت ًاديفحو

 ةباحّسلا eNéphélé يليفن ساماثأ pa .ناسنإلا قيدص Prométhée سوثيموربل bal ناله

 يليه ةريمألا هنتباو Phrixos سوسكيرف ريمألا ركبلا هنبا هل تبجنأ .اهمسا ةلالد بسح

Hetléةريهشلا ةبيط حرص يناب ؛ميظعلا سومداك ةنبا 100ونإ جوزتو ءاهنع لصفنا مت » 

 ةبوبحنا هتجوز ونإ تناك . Mélicerte تراسيليم هدعب نمو Léarchos سوکر ایل هل تبجنأف

ÉS affلخبي ال ناك  AT Duناك هّلعلو .ىلوألا هتجوز بلص نم رگبلا هنبا ىلع  

 اهترواسو «ونإ بلق يف AU ران تلعتشاو . اهنم هيوخأ ىلع همّدقُي NI ىلع ونإ يأر يف .
 تلاتحاف « ةّيرشب نيبارق نمز نمّرلا ناك .رْكبلا نبالا اذه نم صالخلا يف تركفو «كوُكشلا

 يلقي نأ ةكلمملا ءاسن ىلإ تزعوأ : ميظعلا سوز بايرألا بر ىلإ ةنيدملا نابرُ a هيبأل
 AS .دصحأ الو TNT اورذب نوعرازملا همّلست الو LS JEU صّصخلا بحل ا

OIساماثأ عراسو . توملاو ةئيوألا اهتّمعو «ةكلمملا ةعاجلا تباصأو  ayفلد ىلإ  

«Delphesنع لأسي  LIمهيلإ تماقو ءاهتدُع لّسّرلل تدعأ نإ نكلو .نيقيلا  DA 

 نأ رويغلا Las مهنم تبلط ام هنوربخُي ساماثأ ىلإ اوداعف «فلد نع مهتّدرو «ءاطعلا

 ركبلا كنبا ميدقت لظ يف الإ توملاو ةئبوألاو ةعاجلاو oG لاوز الأ ةهلآلا بنت : هوربخُب

 « نّحتممْلا كلملا ربصب دّلجت هّنكلو «ةقعاصلا LÉ ربخلا هيلع طقس . سول ًانابرف سوسكيرف

 نأ ةنيعللا ونإ عورشم داكو .ناميإو قالصو pyi يف لكيهلا ىلإ قاسي ركبلا هنيا ىلإ لسرأو
«RSساماثأب ءاهتّيرُد عم ءاهدحو زوفلا يف اهملُحو  eosكلذ ؛ءامّسلا ةبه الول  
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 ناك .ريست كفتح OU ءةاجتلا ةاجتلا :سوسكيرف بطاخُي ماق يذلا بيجعلا شبكلا

 «شبكلا سوسكيرف بكر . اهبلغ حيرلا عراس اذإ ءبهذ نم هنهع e شابكلا لكك ال اشبك

 ley„ ةّصاخو ةه ساقلاو «هحبنل REA يح ؛ لكيهلا قوف هب عفتراف

 ديشلك ةكلم اغلب LÉ «قّرشو «يبصلاب شبكلا راطو . محلا ماهتلاو مّدلا GLS نوّدعتسي
«Je Éad «Colchideًافارتعاو «ةاجتلاب ءافتحا ؛هحبذي شيكلا ىلإ سوسكيرف ماقو  

 ةديدجلا دالبلا كلم ىعرو . توملا نم ايوه هترجه يف هاعر يذلا «سوزل ليمجلاب

 ةنايدنس دنع هقّلعف «يبهذلا نهعلا يِجاّنلا هادهأف « هتتبا هجّوزو «هيلإ هبرقو «سوسكيرف

 . "عفن راثلا ثفني «ًابيرغ ًاريرش ًاحاسمت اهتسارحو هتسارح ىلع ماقأو «ةبيجع EN ةفراو

 : ةيلاتلا ةوكملا اهرصانع ىلع GP نم RS ةّصقلا هذه لكيه عّبت نإ

Las!نيا رمأ ىلع مئاق « ةهلآلاب ةقالع ىلع لجر  GEI؛ ةنيدملا يف  

 ؛اهل ديكتو ءاهدسحت ةيناّثلا تماقف ءركبلا هنبا امهادحإ هل تبجنأ . ناتجوز لجرلل .2

 ؛ ىرخألا هتجوز نم زاعيإب ءركبلا هنبا 3 هتجوز لجّرلا رجه 3

 VUE ركبلا هنبا ميدقتب لجّرلا مه 4

 ؛رگبلا نبالا يجنُيل ؛ ءامّسلا نم ءاج شبك 5

 ؟ هحبذ متيف So ءادف شبكلا مايق-6

 ؛ةّيلمعلا ىلع ًادهاش ىقبيل ؛ سّرحُيو « قلعي  يبهذلا نهعلا  شبكلا نم ءْرْج-7

 . يبهذلا نهعلا ةسارح ىلع راّتلا ثفني حاسفت شحو مايق -8

  ةلهّسلا تانراقُلاو ةطيسبلا عيوطّتلا تالواحُمو عيرّسلا طاقسإلا نع ًاديعب  انعسي الو

 :ليعامسإ هنباو ميهاربإ ةّصقل ةنوكملا رصانعلا سفن مامأ انسفنأ دج L E نأ الإ

 ؛قحلا ةايحلا ىلإ اعدو « نيدلا رمأ ىلع ماقف  هليلخ هافطصا SIL ةقالع ميهاربإل . 1

 يف ةّصقلا هذه رصانع رظنا (1)
Hésiode, Théogonie, La naissance des dieux, vers. 992 - 1002, p. 153; James George Frazer, Le 
rameau d'or, t, 2, pp. 116 - 118; Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, 
articles: Athamas, Phrixos, ino, Phénélé, Jason, Argonautes. 
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 ؛اهل تداكو 45 lu اهتدسحف ءركبلا هتبا رجاَه هل تبجنأ ءناتجوز ميهاربإل -2

 ؛ ىرخألا ةجوّلا ةراس نم زاعيإب ءركبلا N G داعبإ -3

 ؛برلل آنابرث ليعامسإ RON هنبا ميدقتب مهي ميهاربإ -4

 ؛ءامّسلا نم شبكلا لوُزْنب ليعامسإ ةاجن 5

 رک نوا لدن کلا عيبا

 ؛ "”ادهاش GÉN ىلع Be ىقبي  هْيئرقب هسأر وأ هانرق  شبكلا نم ءزُج ۔7

 . 2 ةبعككلا ةسا ةسارح ىلع يشحو نابت مايق 8

LE رصانعلاو ليصافتلا ضعب ىوتسم ىلع ىح ًاهبش grail نيب دجنل LÉ» 

 حّيليس نبالا ناك ثيح ؛هيف لزن يذلا ناكملا رداغ سوسكيرفل ءادف ءاج يذلا شبكلاف «

 ا ا  . USSشبك نعأرقنو

 يرقت ءيشلا سفن ليعامسإ  geءًفيرخ نيعيرأ كلذ لبق ىعر دق ءةنجلا نم شبك هيلع

 شبكلا عبت لاو ؛هنبا- مالّسملاو ةالّصلا هيلع  ميهاربإ لسرأف  à«ىلوألا ةرمجلا ىلإ هجرخأف

 ةرمجلا ىلإ ءاجف ءاهدنع هتلفأ مث «تايصح عبسي هامرف  à RUEهامرف ءاهدنع هجرخأف

 هجرخأف «تايصح عبسب هامرف «ىّرْبُكلا ةرمجلا دنع هكردأف «هقلفأ مت «تايصح عبسب

Pan یّم نم رحنملا هب ىتأف هذخأ مث ءاهدنع» 

 ناك هلال ؛ هيلع ابوتکم ناك ليعامسإ هيف حّيديس ناك يذلا عضوملا نم شبكلا رارفف

 رخآلا نع ناكملا دعبي مل D ىَّتح ءرحتلا ناكم حبصيس يذلا ناكملا يف هفتح ىلإ ريسي

DUقلعن شبكلا سأر إو : سابع نبا نع [  a؛ریشک نسبا "سبي ينعي شحو ىّتح ةّبعَكلا بازيم يف  
 «فلّس نع GE «ميهاربإ هب ىدف يذلا «شبكلا 5 اوثراوت اشير نإف " :كلذكو . 17 16ص ص ؛4ج ءريسفتلا

 . 18ص 4ج «ريسفتلا «ريثك نبا M هلوسر هللا ثعب نأ ىلإ i ليج دعب ًاليجو
 .172171ص ص ء1ج ءريسفتلا «ريثك نبا (2)

 ٠ UMR ]نب ىمرُت يتلا رامجلا is يه ةروكذملا ثالثلا تارمجلاو . 16ص ج ؛ «ریسفتلا «ريثك نبا (3)

 يهو ؛ةرمجلا نم ءاهب ىمرُت يتلا ىصحلا gars MS ليقو «رامج اب AS EY ؛ةرمج nd ؛ ىنمب رامجلا عضوم
 رمجأف suce ىمر pal : ثيدحلا هنمو eA مهلوق نم هب تيس ليقو ءاهأوان نم ىلع ةليبقلا عامتجا

 برمج هدام «بّرَعلا ناسل ءروظنم نبا « "هيدي نيب سيلبإ
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 رمأ نم ناك ام ًامامتوُهو . ديدج Ab ناكمل ثْعَبو «ةسّدقم قيرطل ىش هلاقتناف . ًاريثك

 D ساّنلا بجي ناك ُثيح ىلإ راسو «ميدق حبذلل ناكم ىلع ًاراتس لدسأ «سوسكيرف شبك

 ناكملا يف OU ناك :حيبذلا رّيغتي حبذلا ناكم رّيغت عمو . ةسّدقملا دالبلا يف نيبارقلا اوحبذي

 ناكم ىلإ ساّنلا ىدتها امل اناويح OLA حبصأف . ليعامسإ /سوسكيرف ءًارشب لوألا

 . شبكلاب حيبذلا اودتفا ثيح ؛رحنلا

 Lu M ضعب ركذن نأ سوسكيرف ىدف يذلا شبكلا Les نم اقالطنا اننكميو

 ءاهنبا ةمدخ يف هتعضو ؛ يبّصلا أ ىلإ erms سمره هلإلا نم ةّيده شبكلا ناك . هب

 ًانبا ناك :ةهلآلا ةّيقبك ًاهلإ رمألا عقاو يف نكي مل شكلا بهاو - سمره ّنكلو . هاَجَنَ
 ملاع نجل و نأ دعب DE يئأللا عبسلا روم ا تاوخألا ىدحإ Maia ايام هل هتبجنأ سورا

 ليلا مالظ يفو :لبجلا ىعرتو ؛ةايحلا بحت «موُجلا نيب ةمهن تناك . LL ةهلآلا

 هلل .لبجلا دنع ةراغم يف سمره اهنبا تعضو ts ةهلآلا نم ةلفغ يفو «سمالا
 ىلإ هترداغو ؛ةراغملا هيلع تقلغأو «ديلولاب لعفتْمَألا تناك امك ءًريثك ,LÉ «قرخ اب

 ؛ةبيجع ًالاعفأ لعفو ؛جرخو «طامقلا ديلولا َقّنف .ءامّسلا نم هاعرت تناك ثيح ؛كلانه

 ,pts فل ةراغملا di « طامقلا ىلإ داع hi « ةظحل يف «ةايحلاب سّرمتو « تالوطُبب ماقو

 فرع دق نوكلا نكي ملو « ةراثيق هبنج سوو نولوُأ دجو ةعاس qua .نکی نكي

 سائلا كراشي ناكو . RG US NS USE هللا كهل

erلضفب ايؤّرلاو ميجتتلا نفو «نوُوُبأ نم ةمكحلا مّلعت مث .رقبلاو منغلا ىعريف  
 هيف «ديدشلا فلا ملاع نع ًاديعب «ديدج يندم ماظن عدم ناك .اصاخ ًامظن اهمظني تاّيصح

 .نوعاملاو تالآلا ةعانص هيف تزرب «بيصن نيبجلا قرعب LE نمو «بيصن برطلا نم
 Sas هلعجو «هملعو هقذخو هتراها سوز ةافطصا

 نرتقاو .رككبلا ساماثأ نبا سوسكيرف ىَجن يذلا شبكلاب نرتقا مسا . سمره وه كلذ

 ًانابرُق هدارأ لب ءهل ًانايرُق شبكلا حبذب رمأي مل ِهّنإف «هلعف ام لك مغرو .ديدجلا ماظتلاب

 .ريذّتلاو ريشبلا سوز لوسر يقبو « سول
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 عمو . AN À ناک نيدو دیحوتلا دمتعا نيد نيب ينيدلا باطلا يف لصفي ءيش لک
 نع ةرورضلاب اوننخأ ءالوهنآلاال : هباشتت اهلاطبأو « يقتلت - EU y Le. gain ؛ كلذ

ctكلت يف وأ ةفاقثلا هذه يف هروطت يف يرشبلا ركفلا ّنأل ؛ "كلو ءالؤه نع كئلوأ الو  
CSSىصحُت ال جذامن  » Vs؛هراكفأو هفراعمو هتاحوُمْطو هرعاشمو هسيساحأ اهيلع طقسأ  

 هلإلا ميكحلا كلذ نيب هبش نم ماق ام تاءاقّللا عيدب نمو . لاكشألا تهباشتو « جذامتلا تقتلاف
 . ليلخلا ميهاربإ نيبو «نانوُيلا سمره « نيح ,et يذلا « يعارلا عناصلا ناسنإلا

 دوُجوب ربخأ“ امل يذلا «دورصتلا « لباب رابج رصع يف دلو ميهاريإ نأ ص صقل يورت
 «ميهاربإمأ تلمح اًملف .ذئماع ناملغلا لقب رمأ[ . Jde ىلع هكلم باهذ نوكي دولوم
 اجن دقو PS هتكرتو «ميهاربإ هيف تدلوف «دلبلا رهاظ برس ىلإ تبهذ ءاهعضو ناحو

 ام لضفب «ٌنعضو امك هءانبأ لتقو e لماوح ا ةكلمملا ءاسن لك سبح يذلا «دورمن نم ميهاربإ

 فرعت مل ؛ركذي اميف ARE ةأرما تناك L كلذو ءاهلّحب ملعي مل" يتلا هَ رمأ نم ناك
jaيف ف  “le 

 تجرخ <« GÉ ميهاربإ أ تدجو ملف : اهنم ىرخأ ليصافت yall ضعب ركذتو

 ءدولوملاب عّنصُي ام هنأش نم تحلصأو « ميهاربإ هيف تدلوف ؛ ءاهنم ًابيرق تناك ةراغم ىلإ ًاليل

areرام رح ادا ی ا دک ےک اھ ىلإ تبحر ل  

 نم هئيجي امو ءاهيف ميهاربإ قزر لعج هللا نأ ملعأ هللاو yas ja . هماهبإ صم o هدجتف
Leeرهّشلاو ءرهّشلاك بابّشلا يف ميهاربإ ىلع نوركذي اميف  مويلا ناكو [ . . ]  AUS 

 هتجرخأف .رظنأ ينيجرْخأ sd Je ءًارهش رشع ةسمخ ًألإ ةراغملا يف ميهاربإ ثبلي ملف

 ينمعطأو ينقزرو AE يذلا نإ :لاقو «ضرألاو تاوامسلا lé يف رگفتو رظنف «ءاشع
 LÁ مث :4َىَّر اذه : لاق ًابكوك ىأرف «ءامّسلا يف رظن مث .هريغ هل يل ام «يرل يناقسو

 0[ . . ]6 تريلؤألا ثِحَأ لاق لفأ ملف « باغ LÉ هيلإ هرظنب

 «ميهاربإ اه يف دكو يتلا «ةراغملا هذه يف تم يتلا قراوخلا ريثك نباركذي الو . 143ص «2ج «ريسفتلا «ريثك نبا (1)

 . ةديدع قراوخ اوركذ قاحسإ نياو ul نأ ىلإ هتراشإ مغر
 .245ص ,5م TAN ليوأت يف نايبلا عماج «يربطلا (2)
 .245ص :5م «نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج « يربطلا (3)
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DIUنم ميهاربإ  LÀ obىلإ داع ىّكح  We eleكاس ."”ةراغملا هذه  
 هلإلا بهوو ةأرما تدلو GE . ضرألا ىلع مّيْحُي توما ناكف ؛ جراخلا يف ام .ةايحلا تناك
 .ةاجنلا يه ةراغملا تناكف . كالهلا رشنتو ELA فقوُت دورمتلا دي تماق «ةايحلا اهدولوم

 ءاهسفن ةراغملا هذه اهيلإ زمرت يتلا "ةرطفلا ىلإ ةدوعلاب ةّيردلا ةبرجت تأدتبا ةراغملا يفو

 صم اذإف «هعباصأ يف هقزر هل Jar . ةظحل GE مل يتلا ةّيوامسلا ةياعّرلا ىلع دامتعالابو

 ؛ليربج UË مث ءهسرحي ءهاري ال «سراح هل لعجو e P اهيف دجو هعباصأ نم ًاعبصإ
 رهشو ءًارهش رشع ةسمخ -كاذذإ هرمُع ناك . جرخ ةلحرملا هذه مأ الو Vas همّلعف

 :نآرقلا كلذ ىلع دهشي امك «نوكلا رمأ ىلع فقوو . ءالعأ يرّبَطلا S امك «ةنس ةياكحلا

 يف دهاجم لاقف . Po of ضزألاو تومشلات وكلم a یر كل ذوو

 نوضرألا هل تجَرفتو bd رظنف «شرعلا ىّبح عبَسلا تاوامّسلا ميهاربإل تجرفت' :كلذ

 كلم ىلإ رظنف «تاوامّسلا هل تحفو ؛ةرخص ىلع af :يدّسلا لاقو . "نهيف رظنف à «عبسلا

 ."ضرألا لفسأ ىلإ رظن ىح «نوضرألا end, EU يف هناكم ىلإ رظن ىّلح ءاهيف هللا
 ةرخص ىلع نهيلإ رظن ىَّنح «ضرألاو تاوامّسلا ميدأ نع هل فش" à ريبج نب ديعس لاقو

 كلذ ىلع نورخآدازو . "هللا الإ هلإ ال ةّرعلا بر متاخ ىلع تول او «توُح ىلع ةرخّصلاو

 © غلبأو قدأ ليصافت

 رمأ نم ًابوجحم ناك ام ىلع . ةظحل يف  علّطاو ءاّييص دهملا يف ةايحلا سرم أرما نإ
 ماظتلا لمحي ءاج : ميظع رمأ ىلع ؤرما وهل « لبقتسملاو رضاحلاو يضاملاو ءامّسسلاو ضرألا

lىّتح ءرَكُد لک رحني دورمتلا رظناف . ءامذلا كفسو لتقلاو فعلا ريغ فرعت ال ةايحل  

 ليزيو ؛مهمالحأ همسي دلوي ادولوم نأ“ هوربخأ نيذلا "موقلا باحصأ ةيؤر قّقحتت ال

 باهسإب عوضوملا اذه جلاع دقو . لصألا لمت يتلا ضرألا ىلإ ةدوعلاو مألا نطب ىلإ ةراغملا زمرت ام ًاريثك (1)
Gaston Bachelard, La terre et les rêveries du repos, pp. 187 - 4. : يف هرظناف ءرالشاب 

 64ص «سلاجلا سئارع « :dd كلذك رظناو .243ص 5e ODAN ليوأت يف OL عماج 246,4 )2
ALESقلخلا هدب.  aa,ةبيرغلا قراوخلاو ةبيجعلا روُمألا نم ريثكلا امهيفو 206- 204 نمي نص« ءايثألا . 

 .57ص ilg le «بهذلا جوُرم «يدوعسملا (3)
 . 75 /6ماعنألا (4)

 نم ًاددع ركذي ريثك نبا نأ مغرو . 242ص 5م OU ليوأت يف نايبلا عماج ءيربّطلا : يف رابخألا هذه لمجُم رظنا ( 5)

 ٠ .143ص ؛2ج ءريسفتلا «ريثك نبا :رظنا ءاهنأشب ارحم ودي إف «يربطلا نع «كلذب حّرصُي امك SAE رابخألا هذه
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# 4 D on بهذ كلذل .*تيمُيو ءييحُي اخماش وه لظيو «ناطلسلا هل لظي ىّتحو «pole 

leed راص ميهاربإ نأ  ديمت انيو ءانيعالت ةّصقلاو  مزجن اندك هامت ةظحل يفو .نيبارق لافطألا 
 نيل هحبذيل ؛ميلحلا مالكا ءءارو رحنملا ىلإ هجّني وه اه .ديعُيو « هلاثم يبحُي «دورمتلاب
 . دورمتلا هلعفي ناك ام لعفيف « ميدقلا

 لاني' هلخدي نم «لبج يف BS لب ””يشحولا رحج' نكي مل ميهاربإ برس نكلو
 Lad c ميهاربإ جرخ دقو ."”نّكمتيو «ناطلسلا روُمُأ ىلوتيو ؛هرومُأو هنيد يف ًادشر
 ©ةجاحلا اذ دعاسُيو ءهئاّثلا دشرُيو « ملاظلا رصني e سمره ماق املثم ؛ةمكحو ةّيئاسنإ
 كلتك ؛ةديدج قيرط قش ىلإ هئهُي ءيش لك .دورمتلا لاثم ديعُي OÙ اذهك ميهاربإل نكمُي الو

 لفطلا «لفطلا ةاجن تناكو .ءادفلا ناكو . شبكلا ناكف . هالعأ ةّصقلا يف سمره اهّقش يتلا

 . لتقلا نم اجنو ءًامسا لمحي ال يذلا لفطلا وأ ءقاحسإ لفطلا وأ «ليعامسإ

 :سدقملا ءاضفلا 2

 :سّدقْلا نمّزلا -

 اهيضام يف شبنت تافاقّثلا ىرتف «سئدقلا نزلا خيسرت لغ يفألا نيا ميقتسيال

 هذه ةيمالسإلا a ةفاقثلا فلاخُت ملو . ”نمّزلا كلذل اهب حرت ةطقت ىلع فقتل ؛ ديعبلا
 هادو

 طيقل دمحم ودبي ال ىّكح ءاهنيد dos ءاهريغ داع امك ءاهيضام ىلإ تداعف . ةموظنملا

 .56ص ilg 1م «بهذلا جورم ؛يدوعسملا (1)

 . 297 296 ص ص «1ج ءريسفّتلا ؛ريثك نبا : يف تيمُّيو يحي هلأ ىعّداو « ميهاربإ جاح يذلا ةّصق رظنا )2(
cpl )3(برس هدام ؛طيحملا سوماقلا «يدابازوريفلا ؛”يشحولا رحج  . 

 .198ص «مالحألا ريسفت يف مالكلا بختنم «نيريس نبا (4)

 : يف هزومرو سمره صئاصخ رظنا (5)
Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article : Hermès. 

 aiey ىظحيو ءايجولوبورتألاو نابدألا خيرات SLA مامتهاب - aiy ةقيثولا هتقالعل  نمّزلا ىظحي (6)

 :ًالثم رظنا «تالاجلا هذه يف نيثحابلا مامتهاب 05 بادآ نم بوعشلا عادبإ يف اماه ارصنع
M. Eliade, Le mythe de l'eternel retour ; Traité d'histoire des religions, pp. 327 - 342 ; Gilbert 
Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 325 - 329, 361. 374, 429 ; Harald 
Weinrich, Le temps. 

 . ةرصاحملا EAN ةياورلا يف هتالالدو نمزلا موهغم ؛دياز دمّصلا دبع : كلذك رظناو
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 نكت ملو .ديجمل خيراتلا أدتبا اهب يتلا لصألا ةطقّتلا ىلإ تدتها اهثحب يفو . خيراتلاو نمّزلا

 امك مالسإلا أدتباو . "يدع نمر حتما دنع هحبلي ASN ىلع ميهاربإ ةفقو ريخ العلا كلت

 ىلع ًاديهش موقيف « CAPE A ES ءارو Se سابع نبا اهو . هحبذ

 شبكلا حبذ ناكف . Peu لّوأ ناك دقل هديب سابع نبا سفن يذلاَوَك CRE : كلذ

 ملو . ميهاربإ ءايبنألا وبأ هب رشبي ءاج ءمالسإلا ديدجلا ماظتلا ناكو . ديدجلا ماظتلا ةيادب هدنع

 دقو «هليبس رين تايآلا تماقف ءرمألا اذه ىلع ناهربلا نم هنكمي امب رسفملا ىلع نآرقلا لخبي

 :مالسإلاو ميهار نيب ةحارص تطير

 ُبوُقْعَيَو aa G ْىَّضَوَو © le titi َلاَق ut هل ناقذإ و داك

Esهللا نإ  af DT:الإ َنتوُمَت الق  hfَنوُمِلْسُم  [ LG ] . دبع ٠ efاو  aÍ 

Gibós.. TEE 

  alts HS fs das a ps EUىَسيِعَو ىسوُم
a تاگ امو ؛ ”4َنوُملسُم هَل یو ME GE ال ةر نم Lo قوا امو 

  aa RTE « deنوھ
 . لبق نب َنيِمِْسُمَل

aa CSS 

 ةمرأللا ةيعرشلا يفضُي ام نيعبتلاوةياحتملا لاوقأو ثيداحألا يف دجوو « ضرغلل عيوطتلا

  OR Ent Hoiوأ كسانملا ينعت نهم

 نإ هيلع هّجح نأ ىريو « هتالصب تيبلا لبقتسي يذلا" ينعي “فينا ناكو »°° ”مالسإلا'

 . 16ص ؛4ج «ريسفتلا «ريثك نبا (1)

 .136 »133 132.131 /2ةرقبلا (2)

 .120 /16لحُتلا ؛ 161 /6ماعنألا £ 125 /4ءاستلا + 135 /2ةرقبلا : ةيغينحلاو ميهاربإ لوح . 67 /3نارمع لآ (3)

hihi (4)78 . 

 .124 /2ةرقبلا (5)

 . 157ص ء1ج ؛ريسفتلا ءريثك نبا (6)

 . 135 /2ةرقبلا ًالثم (7)

422 



 ينعت ال "”ميهاربإ ةّلم تناكو - مالسإلا قدتعا نم عزانم نود وهو Ps هيلإ عاطتسا

 . هالسإلا وهف ملّسلا كلذكو ؛ ”مالسإلا ريغ رخآ ايش

 اذه OÙ 9 يلإ ابعاد ًافينح býi ميهاربإ ماق ةعاس مالسإلا تقرع ضرألا نأ تيثذِإو

 ؛ كلذ تب نأ ةّيركفلا ةموظنملل EN ناكو .ًادوجوم ءدبلا يف نكي مل مالسإلا نأ ينعي ال

ad EN؛ءدب ىلع دوَع ىلإ ةجاح يف ضرألا يف  LÉيف هل دجي  GEًالصأ لوألا . 

 ىلاعت' ربخأ ْذِإ ؛نآرّقلا يف ةحارص كلذ ءاج امك PEL إلآ لنآ دنع تريل »نأ ىلإ ًارظنو

 تاذ يف مئادو ميدق هللا نأ ىلإ كلذك ًارظنو «“ ”مالسإلا ىوس دحأ نم هلبقي هدنع نيد ال هاب

 . "نم JAY هريغ ىغتبا نم «مئادو ميدق نيد  ةرورضلاب ga PDG «تقولا

 متخُت يذلا هللا نيد ةرخآلا يف مالسإلا دجنف ءايندلا ةايحلا دعب ةّيعرشلا هذه لصاوتتو

 :لوقيف «ثيدحلا يف كلذ ءاج امك « ةمايقلا موي هللا يتأيف «فاطملا ةياهن دنع ةقلحلا هب

 كبو ءذخآ مويلا كب ءريخ ىلع eÉ : ىلاعت هللا لوقيف . مالسإلا انأو «مالّسلا تنأ ؛براي'
elوُ اذإف  deمّدق ىلع  ًاضيأ - دهشي امو . باقعلا هيو ءازجلا هب  

 يهو . . قلا اهيلع دّلوُي يتلا « ىلوألا ةعيبطلا JE يتلا ةرطفلاب هطابترا هللا دنع مالسإلا

 , "السإلا ريغ رخآًائيش die KEY ةعيبط

 . 177ص « اج «ريسفتلا ءريثك نبا(1)

 .78 /22جحلا ؛161 /6ماعنألا ؛125 /4ءاستلا :ًالثم (2)
 ىلع انحبصأ : لاق حبصأ اذإ . 35 هلا لوسر ناك“ :ريثك نبا هقاس يذلا ثيدحلا اذه يف احضاو طبرلا ءاج دقو (3)

deدمحم انين نيدو صالخإلا ةملكو مالسإلا  dasميهاربإ نأ  Taze189 ص «2ج «ريسفتلا «ريثك نبا « اغ  . 
pié LUE PART IPN )4235ص ء1ج ءريسفّتلا ؛ريثك نبا ؛208 /ةةرقبلا . 

 ۔ 235ص elg ءريسفتلا ءريثك نبا (5)

 .19 /3نارمع لآ (6)

 .334ص lg ءريسفتلا «ريثك نبا (7)

 .85 /3نارمع لآ « َنيِرِسَخْلا نم ةزخآلا ae JE do Yi RE غي نمو م (8)
 .358ص lg» «ريسفتلا «ريثك نبا (9)
 ؛3ج «ريسفتلا «ريشك نبا : يف كلذ ريسفت رظناو 30 /30موّرلا g سسانلاَرْطَف ىتلآ هللا تَرَطِف >(10)

 نايدألا مهضعب ىلع أرط مْ ٠ مالسإلا ىلع dé رطف  ىلاعت هلا DE ثيداحألا ىلإ ادانتسا Se :417ص
 . ةّيسوجملاو ةّينارصتلاو ةيدوهيلاك ةدسافلا
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 رركتي نأ -ريخألا دوعلا دنع رّدجتو «ءدبلا يف لّصات ام اذإ ol نمّرلا صئاصخ نم

céكلذو « عقاولا نمّرلا وُه يذلا ماعلا كرتشُلا ن نمّؤلا لالخ ءرخآ ىلإ نيح نم زرييف  

 نم روُّظلا ىلإ ةدوعلا لظ يف الإ نمّرلل ةايح الو .هعقو ىلع ةايحلا ريستلو عم دهعلا دج
 ةّلموُم مالسإلا" ناك الو . هبايغ لاط ام اذإ ةعومجلا هاسنت نأ فاخي هّلاكو ءرخآ ىلإ نيح

 لوق كلذ ىلع دهشي «“مهجهانم تفلتخاو «مهعئارش تعّرنت Ds ؛ةبطاق ءايبنألا

 يسن لك ينأي نأ رمألا ىضتقا دقف «دحاو اننيد «تآللع دالوأ ءايبنألا رشعم وحن" :لوسّرلا

 هلبق ءايبنألا عيمج OÙ يف فالتخا الو . مالسإلاب يأ ؛نيّدلاب EI ؛اهنيعب ةلحرم يف

Se )هموقل لاق هلأ حوُت نع ىلاعت ربخأ دقو [ . . . ] مالسإلا ىلإ مهتوعد تناك مهلك : 

Ae ui oyرجا  rteترب نر نا تربو هلآ لإ  PE 

 Ay gi ىف ُهيَفْطْصآٍدَعَلَو" AK Ne LE مو ) : ىلاعت لاقو

 اب كو Dadio لاق يشأ ةر UE ذإ ) ot نمل رخل ف

SAS ÉTAT Sa eaَقُوُمَت  Post A5  

ls als,وأ ب  HSE 

 Us «bat fs املس یو T He وتا ضزألاو ومش

 CARE Jig et of وکوت هيلع
sf ESTاوُداَه َنيِذَلِل اوُمَلَسأ  ba Dl اهي ia" 585 wa rl 

CE وسريو hot DST إتخاذ : ىلاعت Jis PEN 

  UK EG*”(َنوُمِلَسُم  eةركفلا هذه تناك دقو ."مالسإلاب هلسر ثعب هنأ ىلاعت ربخأف

 .177ص ilg «ريسفتلا «ريثك نبا(1)

 .177ص «1ج ءريسفّتلا «ريثك نبا (2)

 . 72 /10سئوي (3)
 132130 /2ةرقبلا (4)

 .101/12فسوُي (5)

 .84/10سثوُي (6)

 . 44 /5ةدئاملا (7)

111 /Ssa (8) 
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 هعمساف .مالسإلا ىلإ ءيش E دريو «ةصرُفلا هل تحنس GE اهب ECS رک نا دع راق
 ou :لوقيف 4 . . ]تكلا ةَكيِلمْلاَو a Sii i نما 620 5 نإ 2

ciمالسإلا ىرُع يف لخد دقف ء ةيآلا هذهب  Eريخلا عماجمب ذخأو  COR 

 «مالسإلا ضرف يف حجن وه الف «هنودري هلهأ ماق «قحلا نيددلاب يبن ءاج CS ؛نكلو
 .ماعلا يعقاولا نمّزلا سّدَمُّملا مالسإلا نمز طغي مل كلذل . هميلاعتب اولمعو cage aa الو

DEARاهضعب خسني يتلا ةّصاخلا مهعئارش بسحب (مالسإلا=) هيف نوت  Vus 
 ÉTÉ مالسإلا نيدلا نإ هللا باتك يف نوؤرقي اوناك“ ءايبنألا كشلوأ مهءاج نيذلا سائلاو

vdsطابسالاو بوقعيو قاحسإو ليعامسإو ميار داو  DATAA 

 ىدهلا نع اوضاتعا [ و ] ؛ كلذ نم مهدنع هللا ةداهش اومتكف [ . . ] ةّيئارصنلاو ةّيدوهيلا

 اولدبتساو ؛ءايبنألا ge هب ةراشبلاو هثعبم ركذو لوسّرلا ةفص eZ يف ام رشن وهو
 اوناكف O t يف هتافص نامتكو ÉI هبيذكت وهو «ةلالضلا هنع اوضاتعاو «كلذ نع
 نورمتسيل pl «مهميلاعت نع اوداحو a اوقّرحو «مهءايبنأ اوبك دق لعفلا اذهب -
 نيب ؛مهيلع هاو دَّمَحُم ةداهش الولو «رشحلا موي مهنوبذكي مهارتل CE ؛لاحلا كلت ىلع
 ءيجي : هللا لوسر لاق” : مهلامعأ ةّيحض مهؤايبنأ بهذو «مهرمأ لحفتسال ,هللا يدي

 ؟اذه ,eS له :مهل US «هموق ىعديف «كلذ نم رثكأو نالجّرلا هعمو ةمايقلا موي يبنلا
 :لوقيف SOU دهشي نم JLE .معن :لوقيف ؟كموق تغلب له :هل JUS .ال :نولوقيف

 :نولوقيف ؟مكملع امو :لاقيف . e مهل لاقيف . هاو لح

 لبق نم هعضو هللا ناك ام ةداهّشلا ذهب قّقحتيو . وغلب دق JMD انربخأف انيبن انءاج

 . 189 ص 427 «ريسفتلا ءريثك نبا (1)

 . 177 /2ةرقبلا (2)

 .197ص slg ءريسفتلا ءريثك نبا (3)

 . 189ص «2ج ءريسفتلا ءريثك نبا (4)

 .179ص lg «ريسفتلا «ريثك نيا (5)

 . 196ص ilg ءريسفتلا ءريثك نبا (6)

 . 181ص ؛ ج «ريسفتلا «ريثك نبا (7)
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 di MAT Léo sy : لاقذإ ؛هلوسرو ألا هذه يف اعورشم

áكلذب- ينعي وشو «“ ن   Liمكانلعج  flicsوه شم ارايخ ًالودع اطسو 
 اب

poعيمج دنع  rl٤ ةمايقلا موي اونوكتل ؛  TEىلع  AY 44 A 

 ةمايقلا موي مهيلع مهتداهش JÉ اذهلف ءاهاوس ÉG ىلع اهلضقو اهتدايسب ذئموي - ةفرتعم

 Pau" كلذ le هلأ ملا هذه ىلع دهشي لوسّرلاو cp ةلاسر age JA يف

 يذلا. هدحو وه ًادَمَحم OSG ؛نيّدلا موي ءادهّش اونوكيل هّموقو ًادّمَحم هللا راتخا ذإو

 مه هموق نالو ءاولشف يح حجنف ؛هريغ اهفيلبت يف لشف يتلا ةلاسّرلا ملي نأ عاطتسا

 اوؤاجو «هب ءاج يذلا نيّدلا اوفّرحي ملو « هلبق SAN الو à مهين اوبي مل نيذلا  مهدحو

 LE ءاوعضخو ؛موقلا رمأ ماقتساو «غالبإلا يف دَّمَحُم حجن الو . . مهنم لبق ملو «لبق نم هب

 امال دك حتر حب E ؛رارمتسالا مالسإلل

 ةعيرشلا هذه رارمتسا يفو .“ ”/ةعاّسلا مايق ىلإ ةروشنم اهمالعأو ةروصنمو ةمئاق لازتالو

 نمّزلا ىلع ىفطيف « AU ةيرارمتسا AG خسر نيّدلا موي ىلإ دّمَحُم نم اهلصاوتو

 .اهب مهضوُهتو اهمالعأ راشتناو اهترصنو ةلاسّرلا لصاوت مامأ يفتخي يذلا ماعلا يعقاولا

 مالعأ بستكيو «هتّيسدُق ءدّمَحُم «ةعيرشلا بحاص بستكي سدا نمّرلا اذه لالخ نمو

ÉINاضيأ ةيسدف  هلمع مهتلصاوُمو هيلإ مهباستناب.  . 

 ؛هئافتخاب يفتخيو «يبتلا مايقب موقي ةضراع ًاثادحأ ناك نأ دعب dt نمّرلا نإ

Spةعاس  Eeeنوكتل اهسفن  LASنع دوذتلو  Ro 

 ةجاح الف . AN EN ىلإ برستي الو «كارشإلا هلهأ رماخُي الو « فيرحتلا de ال ىح

 دمحم ناكف .مالسإلا ىلإ و عدي يبن دمحم دعب موقي ْنأ  هيلإ تلآ ام ىلإ روُمَألا تلآ دقو

 ًارشابم اطير هنوطبريو ؛ءايبنألا ةقلح يف هتناكم نوزرعي ءاملُعلا تماقو co LE ماخ

 نم لوأو «فيضلا فاض ya لّوأو :نقتخا نم لو ناك يذلا «ديدجلا ماظلا دس à ميهاربإب

 78/22 جحلا(1)
 .230ص 3g «ريسفتلا à ES نبا (2)

 . 189ص «2ج «ريسفتلا «ريثك نبا (3)
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 درب ْنَم وأو [ . . ]ربانملا ىلع بطخ ْنَم لوأو [ - . ] براتثلا ص ق ْنَم لّوأو «هرافظأ مّلق
 سل م وأو «ءالاب ىجنتسا نم واو «كاتسا de «فيسلاب برض نم وأو «دیربا
 Lat- LÉ UE «ةراضحو G نم ةيرشبلا هتغلب امب لاعفألا هذه P ٠٠ sd ليوارسلا
 دسجلا ةفاظن ىلع ةظفاحُملل اهضعب ءاج يتلا رومألا كلت اهيلع تيلغ يتلا دمحم ةعيرش نم -
 اماذإ دمحم ناك دقو . سالا ىلإ هغيلبتل اهضعبو à LH GA نع gU اهضعيو « حورلاو
 يبأ هذخّنا دقف «ربنملا ذختأ نإ" : :لوقي هارت 1 نم past de هررب ائيش ذخّنا
 . © هيهاربإ يبأ اهذخّتا دقف ءاصعلا SH OL «ميهاربإ

 ءايينألا نيب نم هدحو ep ىلع gts a دقو
 LOT يف Énis Ée امهنيب ةقالعلا تبستكاو . .ميهاربإ ىلإ كلا ءامتنالاب سرلا

 gái Alan Loi eai pen ساتل لأ Ío :هيفءاجف

B A »' Pinhalراصتألاو نيرجاهملا هباحصأ نم اونمآنيذلاو  
 امهافطصا ةعاس ةَّمات ةاواسم دّمَحُمو ميهاربإ نيب هللا ىواس دقو pau" مهعبت نمو

 ذخلا امك ًاليلخ ينذخَنا هللا نإ" :لوقيو «كلذب رخفي دّمَحُم ناكو ؛هل نْيَديحو نيليلخ
 لوا نال ؛ هئافطصا يف ا يبس ميهاربإ لعجي ءديدش عضاوت يف ؛ناك امك . AU ميهاربإ
 EM ARTS Apr RON هير نم بلطڏإ ؛' ©هيهاربإ هيبأ ةوعدب أدتبا هرمأ

est ste leeنأ كنإ  Peasةوعد مامت نم" ناكف .  

AB ء1ج ءريسفتلا à S نبا )1( 

 اطبترم ًادَمَحُم لعجت يتلا ثيداحألا هذه نم ريثك ة ةريسلا باكو نيرسمملا دنع عاش دقو . 158 ص «1ج «ريسفتلا «ريثك نبا (2)
 «لاجلا هذه يف هريغو «ثیدحل ا اذه رّكَذو ؛هريغ لاونم ىلع جسن ريثك oO مغرو . لبق نم ميهاربإ هنس اب هلامعأ يف

 .ريرج oh كلذ يف ًايدتقم هفعض دق ét ”ةيعرشلا ماكحألا نم ءايشألا هذهب قأعتي ام ىلع“ ملكت يبطرلا نأ ىلإ راشآو
 .68 /3نارمع لآ(3)

 .352ص lp هريسفتلا «ريثك نبا (4)

 .530 ص lg ءريسفتلا ءريثك نبا (5)

LS (6)لئس  sdeيب ىسيع ىرشُو ميهاربإ يبأ ةوعد : : لاق ؟كرمأ هدب لوا ناك ام ؛ هللا لوسر اي“  » elsهلا  
 .166ص elg :كلذكو ء175ص ig «ريسفتلا «ريثك نبا class هل تءاضأ روث اهنم جرخ

 .129 /2ةرقبلا (7)
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 هذه تقفاو دقو PEN Eve نم يأ ؛مهنم ًالوسر مهيف هللا ثعبي نأ مرحلا لهأل ميهاربإ

 DE يف الوسر هلع همالسو هلا تاولص LE نيمت يف بالا لت ةاجتسل ةوعلا

 ساّنلا يف هرهشو هركذب هون ْنَم لّوأ [ ناكو ] . . نجلاو سنإلا نم game رئاس ىلإو «مهيلإ

aءرئاس اروهشم اروكذم سالا يف هركذ لزي ملو « مالسلا هيلع  iهمساب حصفأ  

 ليئارسإ ينب يف ماق ثيح ؛ مالّسلا هيلع a نبا ىسيع ومو ؛ًابسن ليئارسإ ينب ءايبنأ متاخ

 ed han suua KA نإ :لاقو «ًابيطخ

e ERTSادن  

 هباسكإو «ميهاربإب دمحم قاحلإل ةيفاقتلا EII اهيدي يتلا ةديدشلا ةيانعلا مغر ؛ٌنكلو

ce desىسنتال اهّنإف  LÉ.؛ءايبنألا نم هريغ قوف امم عفرت نأ ةصرفلا اهل تحنس  

 دادعإلاو ASE ريشبتلل اوؤاج طئاسو دم .Gel صولا يف ف اوليحتسيل ىح

à yliًاضيأ ميهاربإ رود ناك كلذك ؛نکلو ءىسيعو ىسوم رود ناك كلذك . dan 

 قاس هي بري يذلا دومحلا مقلا بحاصو قالطإلا ىلع مدآ دلو ديمو األ اخ ناك

 aa L عابئابرمأ و هنوك نسم مزلي سيلو [ . . ] . مالّسلا هيلع ليلخلا ىح

 ًامات ًالامكإ هل تلمكأو ءًاميظع امايق اهب ماق  مالّسلا هيلع  هّنأل ؛ ؛اهيف هنم JS ميهاربإ نوكي

 ىلع رخفي ملف «ًاعونق ًاعضاوتم  امود . ناك ًادّمَحُم کلو .“ ”لامكلا اذه ىلإ دحأ هقبسي مل

 بيبح يّنإو الا" :لوقيو «كلذ ددر ناكو . . ةناكم نم هیر یدل هب يظح ام رهظُي ملو «هریغ

 جتفف «ةنجلا ةقلح Boa لأ انأو ءرخف الو عفشُم لوأو «عفاش لوأانأو ءرخف الر لا

 ةمايقلا موي نيرخآلاو نيلّوألا مركأ انأو ءرخف الو نينمؤُلا ءارقث يعمو اهينلخديو « هلا

 ذاك UIUS اهيلع ىفضأ هن لب . بسحو ميهاربإ هلم أعم نكي مل ds . "خف الو

 ربع دقو .ًارسُع ال ءار مهيف اهلعجو ds هلبق ثدحي مل ام وهو «ساّلا يف اهخسرو ءاهل

 .6/61فصلا (1)

 . 175ص ilg ءريسفتلا «ريثك نبا (2)

 . 189ص ؛2ج «ريسفتلا LS نبا (3)

 . 531ص «1ج «ريسفتلا «ريثك نبا (4)
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 تناك ةّيفينحلاف . هلا ىلإ نايدألا ٌبحأ يه يتلا ةحمّسلا ةّيفينحلاب تشعب' :ًالئاق كلذ نع
enعم تراصف «  LUنم تباصأف «ةحمس  UMاهنع اوداذف «ًالوبق  

 دّمَحُم عمأدعبا يذلا ep مالسإلا نمز يمي ام وه كلذ . مهيف ترمتساو «مهسفنأب

 ةّيفيح ناك موي «لبق نم مالسإلا نأ نيح co موي i « لصاوتيسو ءهعم لصاوتو
 .ًاعطقتم انمز هنمز ءاجف «ساتلا نود نم مهدحو ءايبنألا هب ضهني ناك «بسحو

 :سّدقْلا ناكملا - 2

 ساسألا رجح عضاو ميهاربإ ناك املثمو Rd ضرألا لظ يف الإ نيّدلا ميقتسي ال
 زاعيإب اهفشتكا . ةسّدقلا مالسإلا ضرأ فشتكم  ًاضيأ ناك Ép «سّدقملا يمالسإلا نمل
 Pat يف هل نذأو «هل همّلسو «هيلإ هدشرأ يأ ؛ تیبلا ناكم [ هل ] اوب" امل هللا نم

 اهنأش ؛ ةّيلمعلا اهل تعضخ ةبيجع تانثاك لُخدت نم EG ضرألا فاشتكا لخي ملو

 .ds ةلوهجم ضرأ ىلإ N نم ميهاربإ قارجلا لمح دقق . A تانك را

àليعامسإو رجا هلهأب يرسي ناب رمأ يتلا ضرألا يه كلت نأ ليربج هملعأ اهدنع هب فوت - 

 cat he .هللاتيب اهيف ينبينأو aadi ةّيعرشلا ةجورلا ةراس اًمُهْندرط نأ دعب ءاهيلإ

 si ةياور يفو Pehy ًايماح امهل ةسّدقلا ضرألا تماقف .داعو ءامهكرتو «هلهأ نكسأو

 ىلإ ءادتهالا يف راتحا امل ميهاربإ ىلإ هللا اهلسري حيرب ناضوعيو «ليربج هليلدو قاربلا يفتخي
 اهلو «جوجخ حير يهو ةنيكسلا' حيرلا هذه مسا ناكو . هعفري نأ هيلإ بلُط يذلا تيبلا ناكم

 «ةفحجلا Les تيبلا عضوم ىلع توطتف « ةكم ىلإ ىهتنا ىتح «هبحاص امهدحأ عبتاف «ناسأر

CH)229ص «3ج ءريسفّتلا ءريثك نبا . 

 .189ص ؛2ج ءريسفتلا ؛ريثك نبا ؛ ul ةّيفينحلا :لاق ؟ىلاعت هللا ىلإ بحأ نايدألا يأ : هللا لوسرل ليق" (2)
 .26 /22جحلا 4 AT تراكم یهر اتوب : يه ةرّسْملا ةيآلاو .209ص «3ج «ريسفتلا «ريثك نبا (3)

 لفط ليعامسإو AU Jette ge وأ «ماشلا نم هيلإ + ءتيبلا ناكم ميهاربإ اوب امل هللا نإ: (4)

 DEU :ليربج هعم جرخو . ملا ملاعمو تيبلا عضوم ىلع du ليربج هعمو Bt ىلع اولمحو « عضرب ريغص
 هريسفتلا ؛ريثك نياء[ . . ] ةّكم هب مدق ىّتح .هضما : ليربج لوقيف ؟ليربج اي تْرمُأ اذهب : لاق الإ ةيرقب
 .170ص ءا ج
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 ue ءرشبلا اهلاطبأ لعجت ال صّمصقلاف a «ةنيكسلا ُرقتست ثيح ينيي نأ ميهاريإ رو
 ًانايحأ ةطيسب ةّيعيبط ًانايحأ ةبيجع GLS نم ءادتهاب الإ نيدلا gaal نوعضي «ءاينأ اوناك

 D ءاهطوحيو «ليربج اهاعريف «ديرب يتلا ةهجولا اههّجوُيو ءةفرعما لل اهمهلُي «ىرخأ
 يذلا ناكملا يف مت رحتلاو . ةقاتلا تفقو ثيح تهتنا دمحم ةرجهف . فقت نأ بجي ثيح ؛فقت

PAS 
 رّكذُي ديدج قلَح يه اذإف . ةسّدقلا ضرألا Lai ىح Az ناكملا ميهاربإ أطي نأ ام

 نمأألإ ةايح JE نم ًايلاخ ًارفق  ميهاربإ لوُرُت لبق ناك ناكملا اذهف . ىلوألا للا ةّيلمعب

 تيبلاو | . . ]قيلامعلا مهل LÉ سانأ اهيو مسو es هاّضع كاذ ذإ" ةكمف .قيلامع

 سلا يف ثعبتو «ةشحولاب يحوُت فاصوأ IA يهو A ei لقمر:

 اهناكسيو اهئالخ يف . ضرألا هذه LB .ديعبلا ءامعلا ملاع يف ناكملا خّسرُتو «فوخلا

etfلبق نوكلا ةلاحب  ÉS i SIBرمغي ءامو ءامع يف ناك  JEرحبلا تيرافع هنكست «ةايح  
 لثم ؛ ةّيئادبلا تانئاكلا ىلع ءاضقلاو ءامعلا رهقب الإ ريمعتلا يلمع منت ملو . ةلتاقلا ةّيشحولا

 . "عفن راّثلا تاشفاتلا حيسامتلاو تومهبلاو تامايت

 ىلإ ءادتهالا ىلإ ميهاربإ تدعاس ىرخأ ةبيجع تاقولخم  انايحأ دجنو . 169ص ؛ 1ج ؛ءريسقتلا «ريثك نبا (1)

 ةديدشلا حيرلا جوجل او" .217ص «ءايبنألا yanas g قل ا هدب « يئاسكلا  ًالثم كلذ S دقو «سَرقلا اهنم تيبلا

 . ججخ هدام «طيحملا سوماقلا « يدابازوريفلا «"اهبوبع يف ةيوتلملا وأ را

 يف ًانابرق هبرق هب رقتسا اكو cale ديدج ناكم ىلإ سوسكيرق لمحي "بهذ نم نهعلا اذ SN ؛هالعأ انيأر دقو (2)
 :رظلا «ةبيجع تاناويح alt اهنكامأ فاشتكا رمأ بوُمُشلا اهيف E ىرخأ ةلثمأ دايلإ رد دقو .ناكملا كلذ

Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 312 - 

 تاذ لك وأ LAL وأ رجلا alist (Zabas وأ ةهضع عمج) هاضعو . 170ص « 1ج ءريسمّتلا ءريثك نبا (3)
 akali يف اهدجت يتلا يناعملا نمو SE نم ضماحلا طْمَحلاو «لتاق رجشو ءردّسلاك رجش' ady .”كوش
 وأ رجش' ملسلاو .”اهتعاس نم لقت يتلا ةهضاعلاو هضاعلا ةّيحلاو Ny D بذكلا A :هضع نم

 ؛رظنا ."سبايلا نيطلا gr Pt . ةملّظلاو ةليللا اهيناعم نمو ءاضيأ رجش Us E غدل وأ ةراجحلا
 .رمس ؛ملس « طمخ ءهّضع : ةيلاثلا داوملا « ndi سوماقلا «يدابازوريفلا

 .ثومهبلا شحولا رهقب ةاروّتلا يف متو . 73-277 ص ص هالعأ انلمع رظنا) تامايت لتقب لباب يف نوكلا GE مت (4)

 | :رظنا ءهلتقو حاسمّتلا ىلع هراصتناب « يبهذلا نهعلاب Jason نوزاج زوف متو
Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, articles : Jason, Argonautes. 
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 اهيلع عضويل ؛ ةلّهؤُم ًاضرأ ميهاربإ هّسم ةعاس لّوحت «ءامع ًءاضف نإ Ro تناك

 AH اذه دنع ةّيلمعلا فقت او LA ضرألا كلت نم تيبلا عضوم راصف . مارحلا تيبلا

 hd ةأر عيسوت نسال CG ذاك ل

sosهلاع نم اييصن اهثروأف «ميهاربإب ةقيثو تاقالع اهل تناك -  “oi 

 زمأ نم لاک Le 32 .روتلا ىلإ هتملظ نم جرخف DSU ut ab . هلعف لثم تلعفف

 يف اناكف 6 PU اهب سیلو «دحأ ۔ ذئموي  ةّكمب سیلو کم ميهاربإ امهكرت . ليعامسإو رجا

 لفطلا عضوم نيب رّجاَه قيرطو «ةايح الو هيف ءام ال لفطلا عضوم . رمق ءادرج ءارحص ضرأ

Layاهظفلي عقاوملا كلت نيب ترجو .تابن الو ءاهيف رشب ال ءةشحوُم ةرعو قيرط ةورلاو  
 ةَرَكلا ديعُّتو .ًاضرأ احورطم كانه ءرضتحملا نبالا ىلإ دوعتف à JU كلذ tas yy «لبجلا اذه
 نع ربعي يذلا ؛هاهتنم ددعلا غلب دقل . لعفت نأ اهعسو يف ام ىصقأ وهو « ةيلاحنم ترم عبس

 اذه دعب UY ناكو HAHI- لامك نع عبسلا نوضرألاو عبسلا تاوامّسلا تربع امك هلامك

 «ةدالولا رسب ثّدحُي ناك كلذ يف ءيش JS ON ؛رمأ متيو «ثداح ثدحي Du يعّسلا

ctsةايحلا ءدبب  : utheنأ ةّيهارك تقلطناف « ىولتي هيلإ رظنت تلعجو ءاهنبا شطعو  
 يداولا تلبقتسا مث ؛هيلع تماقف ءاهيلي ضرألا يف لبج برقأ اصلا تدجوف « هيلإ رظنت

 مث ءاهعرد تعفر .يداولا تغلب ىَّتح ءافصلا نم تطبهف «ًادحأ رت ملف «ًادحأ ىرت له رظنت

 له رظنت اهيلع تماقف a MAT .يداولا تزواج Eee pdt ناسنإلا يعس تعس
 تعمس ؛ةورملا ىلع تفرشأ اًّملف [ . . ]تآّرم عبس كلذ تلعفف «ًادحأ رت ملف ءًادحأ ىرت

 ناك نإ تعمسأ دق :تلاقف ءًاضيأ تعمسف ؛تعّمست مث -اهسفن ديرت  هص : تلاقف ءًاتوص

 ءاملا رهظ gin «هحانجب وأ « هبقعب ثحبف « مزمز عضوم دنع كلاب يه اذإف «ثاوغ كدنع

 تعضرأو «تيرشف ؛[ . ٠ ] فرغت امدعب روفي وهو اهئاقس يف ءاملا نم ف رغت تلعجو [..]
 ةدش دعب جرفلا ناكف . Paie ىلع اهنبلٌر ديو «ءاملا نم برشت 5 تلعجف | وأ ]اهدلو

àتاوملا ضرألا نييارش يف ةايحلا ترجف « فوتي ال وهو «فرغت يهو ًاراوف ءاملا عبنو  

 «ةديدج ةايحلا GA عمو . يح ءيش E لصأ «ءاملا عبنب فّقوت لوألا « ءامعلل ةروص تناك يتلا

 Le نم تاعامج سالا لبقأو «ءيش ث ال نم ءاملا عبنف «ديدج نم م قل الأ ءرملارعشي

 . 167ص «1ج ءريسفتلا ءريثك نبا (1)

 +168. 167,0 ص lg» ؛ريسفتلا ءريثك نبا (2)
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De de 

ge de عبنراصو ءًاسنأ لوهجلا شحوأا ءاضفلا را اصف Ou 

  » e deديعيف «ملسلا يعس متي امهنيب

 ال رّركيو «رَجاَه يعس  Lely.ديدج نم قلا ةّيلمع

 ءام تاذ ضرأ ىلإ TÍU رفقلا ءارحّصلا اهيف تلّوحت يتلا  ةديدجلا قلا ةّيلمع ودبتو

 قل ا ةّيلمعف .اهنع ًاريبعت رثكأو «ةّيمالسإلا ةّيبَرَعلا ةموظنملل ًاليثمت رثكأ  ةسادقو ةايحو
 يتلا «لباب يف ةيرموسلا GBA لوصأ نع LE «ًءامسو ًاضرأ ءاملا لّوحتب تت يتلا ”ىلوألا
 ءاملا فْقَوب تّئغتف «ةايحلا هفقوو Vie, LES» «ءالا ناضيف لوه نم كش نود  تناع

a fsتامايت هتهلإ  » ndءاضرأ لوحتف  ihةايحلا تأدتباف «ءامس لوحتف . 
 «ةريزجلا بَرَع سيساحأ نع ةديعب ودبت ةّيمالسإلا ÉGI صَّصَقلا LES يتلا ةروصلا هذهو

 «ضرألا يف نوبرضيو «ًاليوط ءاملا نورظتنيو ءرطقلا ةَلقو «فافجلا نم نوئاعي اوناك نيذلا

 ٍرهتلا بئاصم نم ةبيصّم مهدنع ES نكي مل ءالاف , هنع ثحبلل à مهتيشامو مهلهأب

du,طق مهضرأ رمغي مل  ÚI.يلعف لكش يهف رح او فافجلا تاذ «رفقلا ءارحتملا ةّصق  

 Es ؛ضرألا تروكتو ؛ةايحلا تأدب ءاملا عب امل كلذل . كالهلاو توملاو ءامعلل

 لخلل ةصق يه < «ليعامسإو As ميهاربإ ةلحر يف LI ضرألا فاشنكا a . ءامسسلا

 ليعامسإ a «نوكلا يف ديدجلا ناسنإلا oiai . وهي  أيضاً  GE Les 3 يف ًارذجت رثكأ

 طبلتب [ . . ] ىولتي' ضرألا ىلع ناك . يح قلطنيل ءاملا رظنني «ضرألا كلت ىلع A يبصلا
 نم قلُخ يذلا «مدآ «لّوألا ناسنإلا كلذب هعلاح E ؛””توملل غشني هاك [ ] .٠

 اح ماق هيف تخت اًملف «حوُرلا رظتني «هيف ةايح ال ًانمز يقيو «ضرألا ىلع حرطو «لاصلص

eue CD؛مهرج نم تیب لهأ وأ «مهرج نم ةقفر مهب ترم ىح ؛كلذك تناكف ء[ . . ]اًمَدلو تعضرأو  
 اذهب انده ؛ءام ىلع روديل رثاطلا اذه à اولاقف fute ًارئاط اوأرف ce لغسأ يف ف اولزنف «ءادک قيرط نم نيلبقُم

gotرا ایج اولس را ءام هيف امو  FRّينذاتأ : :اولاقف ؛ءاملا دنع ليعامسإ مأو [ . . ]اولبقاف .  

 .167ص ekg «ريسفتلا «ريثك نبا ؛”مهعم اولزنف «مهلهأ ىلإ اولسرأو ءاولزنف .معن : تلاق ؟كدنع Jys نأ انل
 .60-85.61 ص ص el انلمع رظنا )2(

 Cale ىشغي داك é GI شو "غرو عجطضاو ریت طّبلت'و 168. 167ص ص ilg ءريسفتلا :ريثك نبا (3)
 تام دق ليعامسإ تّنظ AU نأ دجن تاياورلا ضعب يفو . غشن ةدامو ء طبل ةدام « طيحملا سوماقلا « يدابازوريفلا
 . 169 ص ilg t yË «ريثك نبا :ًالعف
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 ردو «ءاملا عین tr sé cf - رض طرألا كلت قيصل وهو  ليعامسإ رظتناو . ىعسي

 لاخم ديت .ةّيلمع يهو . ىعسي ماقق «مدآ يف حورلا خفن ةباث كلذ ناكف . . يدّقلا
esوه ديدجلا قلا اذهّنأ نع رعت ناسنإلا قلَح يف لوألا  Giًقحلا . ss 

 .le Us ضرألا ىلع NB HN يف ًالشاف اناسنإ ناك - ليعامسإ لبق  ناسنإلا

 ىلع هبايغ Jai «يبصلا دسج يف ةديدج ةايحلا تقلطنا ةعاس ميهاربإ بايغ : : نارمأ كلذ

 «ليعامسإ لبق ضرألا نوري اوناك نيذلا «قيلامعلا كنلوأ ءافتخاو il نما ءاهتنا
 «شحولا ناسنإلل ةروص اوناك . ةديدجلا ضرألا يف ديدملا سنملا رارقتسا درجي اولحمضاف

 هيلإ مهقبس يذلا وحلا GE ملاع يف ةلحّرلا ةلصاوُ اول ءرشب مهّلحم لحو ءاولازف

 «شبكلا هادف لب iai ضرألا زارحإ ليبس يف ًانابرق بهذي مل يذلا « ليعامسإ مهوبأ

 «مدآ ل شف ثيح ليعامسإزاف دقل .دعب نم هلهأ اهرداغي ملو alt ضرألا رداغي ملف

 ابهذف ءاهنم ادرط يتلا LA ةّنجلا كلت HE ةيدقلا ضرألل ءادف ءاوحو بهذ يذلا

 « هيف ةايحلا لصاوتت Eee بّلطتي ءانب لکو قْلَخ لکو فاشتكا لك نإ PA وأ ءاهل ةّيحض

 ىلإ ةملّظلا نم ناكملا لاقتناب ءافتحا AE Us «ءامد ةقارإو «ًاحبذ رارقتسالاب معنيو
TEا يلا ل و ل  

 LA ضرألا كرابي ءاج «سقطلا اذهل ةروص ليعامسإ ىدف يذلا شبكلاو .

 . ضرألا كلت ىلع ماظنلا ضرف يف حجنيس يذلا ”لماكلا' ا

 :سّدقْلا ءانبلا 3

 دبعمو هللا تيبف . سدا ءانبلا اهيلع موقي ىَّتح ةسّدقّْلا ضرألا ملاعم دّدحتت نإ ام

 . قلا ةلاح ىلإ ءامعلا ةلاح نم يلعفلا AI ىلع ةدهاش رهاظم LS «راتلا لكيهو ةهلآلا

 زربي ال ةسّدقْلا ضرألل يلعفلا دوجولا نإ لوقلا نكمُيو .””ساّنلا دنع LD يهف ؛كلذل

 ) )1انلمع رظنا  Aelص ص 85 96.
(2) Mircea Eliade, Le mythe de l'éternel retour, p. 33. 

O)يف كرتشترمأ وهو  SUلكيهلا اهئانب ةيلمعب ديعتف ءاهقالتخا ىلع  àقلخلا ةّيلمع «ًنايحأ اهلك ةنيدملا ىَّتح وأ  

 يذلا لصفلا رظنا .اهتسادق  كلذب  نكامألا زرحُتف :"يهلإ" هيجوتو ينيد عزاوب الإ ءانبلا ةّيلمع متت الو . ىلوألا

 .Mircea Eliade, Le mythe de l'éternel retour, pp 17 - 23. : نأشلا اذهب دايلإ هدقع
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Y)ضرألا فاشتكا طبترا كلذل . اهقوف عضوي يذلا ءانبلا لالخ نم  EEتيبلا عقرب ةسّدقملا  

 ءاهب ارقتسيل ؛ليعامسإو AUS لمحي « ةَّكم ىلإ ىلوألا ميهاربإ ةلحر تناكف . اهيلع

 .تيبلا عفر دعت تاّيلمع « ىّمسمْلا ناكملا يف شبكلا حبذو ءهيلإ مهرج عارسإو ءاملا فاشتكاو

 ءاهناگسب ضرألاف . ًالعف تيبلا lg رمألا رارقتسا دّكأتو ءاهيلع ةايحلا لصاوت ناب اًملف

 مغر «ناک يذلا ميهاربإ مهيلع دّدرت امل كلذكاونوكي مل ولو D ريخ اوراص Éa ناگسو
ooهلهأ روزي” ناكف .اهيف كرت نّمو «ةكم ةرايز نع فّلختي ال ءاهنباو ةراس عم ماّشلاب  

Keةّنكم ةرايز نم هعنمت ماّشلاب ةراس تناك .ماّشلاب ”''هلهأ ىلإ دوعي مث ءاعيرس قاربلا ىلع  

dl,نع لزني ال ْنأ هرمأتف «تحمس  Psناك . ةّكم ىلإ هتارايز ترّركت دقف ؛كلذ عمو  

 يتلا ةرّركتملا تارايزلا هذه تناكو .ةديدج tuaka ًاضرأ ينبي ب  ماّشلاب M نم ةلفغ يفو -

 ae دكا

 radi ميهاربإ ملاعب مات Ja ىلع اهلعجو «رارمتساب

Tا ياقوت لبس كد  

 ىح «ضرألا كلت نم اهنيعب ue ءانبلا عفرُ الو . نوفطصملا هدابع هب معَ ؛هدارأ

 تماق كلذل .بيجعلا رمألا ٌلظ يف الإ ةطقثلا كلت ىلإ ىدتمي الو . ةسّئقُم اهلك تناك ناو

Etىلع[ ٠ . ] يّلظ ىلع نبا ؛ميهاربإ اين نب مسرب تاكو  

 عضوم ىلع تّوطتف" Aas حيّرلا ىرخأ ةياور يف  تماقو .“ ”صقنت الو ءديزت ال «يردق

 يف حيرلا سأر ةشلاث ةياور يف  تماقو . ترقتسا ثيح ؛ ىنبف PES تيبلا

 .”*تيبلا ساسأ ىلع LR لوح ام (ليعامسإو ميهاربإ-) امهل تفشكف « ةّيح ةروص

 هرمأو «ميهاربإ دبع هيلإ هللا دشرأ ءهتأشن نم سّدقم رمأ تيبلا b EU ميهاربإ فّرعتف

 169ص ilg ءريسفتلا «ريثك نبا (1)

 .161ص ء1ج ee «ريثك نبا : يف 'ميهاربإ ماقم' ةّصق كلذك رظناو .72ص «سلاجملا سئارع . يبلعتلا (2)
 .169 ص ilg ءريسفتلا «ريثك نبا (3)

 . 169ص « 1ج ءريسفتلا ؛ريثك نبا (4)

 رب يذلا كلا ىلإ تيبلا فاشتكارمأ عجري Late SUN ضعب يفو . 170ص « 1ج ءريسفتلا «ريثك نبا (5)

dus ei eGةعيضلا يفاخت ال" : اهل لاق ْذِإ ؛ اهنبا عم » > Bbاذه هينبي للاعب اه  pHتقّفحتف 'هوبأو  

 Te ilg ءريسفتلا «ريثك نبا : رظنا دعب اميف هتراشب
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 هعقرب هرمأو «ميهاربإ دبع هيلإ هللا دشرأ «هتأشن نم hé ten . ناكملا ميهاربإ
 لب Bo درج تيبلا ءانب يف ليعامسإو ميهاربإ نيب مَا نكي ملو . ليعامسإ هنيا ةبحص

EE RESدلو يف نار اهدار: ناكر  DRE EIRE 

«AEرخآلا هلوق يفو : aaa DES)نأ َلمَِمْسِإَو  dbناكف . 4 يَ  
 ميهاربإ هيف ناك تقو يف « « ىرخأ ةهج نمآعم ليعامسإو ميهاربإو ةهج نمل نيب اطبار دهعلا
 تيظحف ؛ ليعامسإ ضرأ مآ «هضرأ كرات à, HE ىلإ | لوألا راسف « KG ليعامسإو ماشلاب

 Y ؛ليعامسإو رَجاَم وح يف امثإ تبكترا يتلا كلت us NE سيدقتلاب هذه
 ضرألا هذه يف تيبلا مايقف . يحض ابهذل La ضرألا هذه الولو ءامهتدرط
 . ةديمحلا اهتلعفب اهل فارتعا

 دشرأ نإو وهف . ليعامسإ عم كارتش الاب بلا متي نأ ىلع ًاصيرح ریسفتلا ميهاربإ ناک
 نع امهدعبيل ؛ليعامسإو رّجاَه اهيلإ لمح امل ؛ É ىلإ ىلوألا هتلحر يف تيبلا عضوم ىلإ
 «مالغلا بش" دقو da نم عجر ىتح رظتنا لب ؛كاذذإ هنبي مل امهل ترّدكنت يتلا ضرألا

 ضرألا يف هامدق تخسرو °6 © نم ةأرما هوجّوزو « مهبجعأو « ء[ مهرج نم EEA مّلعتو

 لإ ؛ليعامسإ اي :لاقف «[ . . ] مزمز نم ابيرق ةحود تحت هل البن يربي ناك“ هيقل لو . ةديدجلا
 أ ينرمأ دق هّنإ :لاق لجو رع OL عطأ :لاقف .ًاتيب هل ينبأ نأ ينرمأ لجو رع كي
 A ليعامسإو « ينيب ميهاربإ لعجف « «ماقف .[ . . ] لعفأ bi :لاقف . هيلع يننيعُت

 يذلا ءانبلا ةّيلوؤسم لمحت  هيبأ نم ةداهشو هللا نم رمأب  ليعامسإ نوكي اذكهو . *”ةراجحلا

 يف لذ هيف لصح لوحت دعب ةرادج نع UE حبصأ يتلا « ضرألا كلت يف نأش هل نوكيس

esمّلعتف . لبا يرب نع هعالقإو مهرج نم هجاوزو  LEAاهب هناسل قالطنا وأ -  

 جرخ يتلا دالبلا كلت ةو هُيَوبأ amet نع هلاصفنا نع ربعي هللا نم ةزجعمب موي تاذ

 . 127 /2ةرقبلا (1)

 125 /2ةرقبلا (2)

 168 ء167ص ص ilg ؛ريسفتلا «ريثك نبا (3)

 .169 168 ص ص «1ج ء«ريسفتلا «ريثك نبا (4)

ed 3هناسل  «este EGNليعامسإ مهلأ هللا نإ" وأ "ةن ةنس ةرشع عبرأ نبا وهو  Ds LEG 
sfنأ هيلع ْنَم  LE524-525ص ص ء3ج« «نييبتلاو نايبلا « ظحاجلا ؛”يناطحقلا اذهب . 
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 هذه نم هک می مهرج نم هجاوزو TaN ya ةديدج ةراضح قالطناب ,VS ءاهنم

 سنج نم مهّلعلو ءاوؤاج نيأ نم يردن Y نيذلا « موقلا ءالؤه اهيلع ناك يتلا «ضرألا

 جانت نم ناك“ « ةليبقلا لصأ «مهرُجف .مهنم اهمّلستي نأ لبق اهيلع نوموقي اوناك « ةكئالملا
 ناسنإلا اهيف ناك ةّيئادب ةايح 45 نع ربعي لَنا يرب نع هعالقإو .”مدآ تانبو ةكئالملا
 نْيَدَّللا نانثمطالاو نمألا ملاع هلوُخُد نعو « شحو همجاهي Ol نم ًافوخ ةبهألا مئاد اداّيص

Lan 3ًنمأو ةباثم لعجو عفر يذلا تيبلا اذه  Pur 

 وو د ور

 ام ىلإ جاتحيو « ىنبُ امك ىنبي RE تیب وه اذإف . تیبلا g ص ّصَقلا يورتو

 «همالُعو ءاّنب اهيف كرتشي يتلا «ةّيداعلا ءانبلا ةقيرطب عري وم اهف . . ةربخو داوم نم هيلإ جاتحت

 نكر نم CE «ءانبلا لوح نارودي امه اهو . ينبيو «فصري رخآلاو «رجحلا لوانُي اذه

 رجحب ءاج «هديرُب يذلا ناكلا غلبي Č دعي ملو «ناردج ا تعفترا او ؛ءاوس ىلإ هازواجت

 يفب هّنأل ؛ لمتكي نأ داك وأ «ءانبلا لمتكا ىَّبح هلمع لصاوُي هيلع ماقو eaii تحت هعضو

 . هيف on AN ناک رجح ناكم  نكّرلا كلذ يف كلام -

 هانبلا لصفنيو « عقاولا عم Daill عطقت :ءيش لك ريغتيو «ضرألا ديمت ةلفغ ةظحل يفو

 ليربج ءاجف «تيبلا ٌءامّسلا توتحا دقل . مالُعلاو ÉJI ريغ همالُغو ءاّنبلا زربيو ءهضرأ نع

 curl حرصلا ماق هيف ميهاربإ هعضو امو .نكرلا كلذ يف لزني نأ بجي ناك يذلا رجحلاب

 :راوُزلا LUS وأ قيتعلا تيبلا 4

 هيف شبنت ديعبلا يضاملا ىلإ صّصقلا تداع ىح نكُرلا يف دوسألا رجحلا ىوتسا نإ ام

 ؛مدآهب لزن يذلا dt وُ «ءانبلا هب لمتكاو « ميهاربإ ليربج هب ىتأ يذلا رجح ا نأ نّيتو

 a دقق مع هل اضيوعت طبهأ امل مدآاهلّمُح aadi LL نم ةعطق وهو

 يش لگ . "هم يف ميهاربإ ليربج هب ءاج ىٌح اهب لظو «دنهلاب هعم رجحلا لزن دقف
EEو اس  ER RE 

 . 103ص «1ج ؛نييبتلاو نايبلا « ظحاجلا )1(

 . 125/2 ةرقبلا (2)

 . 77ص «1ج كلذكو ء 170ص g ؛ريسفتلا ريثك نبا (3)
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 ءاهدجم ميهاربإ اهيلإ داعأ ْذِإ ؛اهتسادق تفرع يتلا ضرألا كلت . اهب َرقتسي نأ هيلع ًابوتكم

 نكت مل يتلا دنهلا ًاكرات LA ضرألا ءاجف .اهب رارقتسالا نم ءامسلا رجح عنمي ام قبي ملو

 . ماّشلا ًاكرات كم لبق نم  ميهاربإ ءاج امك ًامامت «كلذك

 يف لزنيو «ءامّسلا ىلع ps «ءاضفلا يف قّلحُيو «دنهلا ضرأ نع عفتري رجحلا اه
 Je. ds «ليمج نسح رجح عضوم ميهاربإ هدارأو ca يذلا ناكلا

 نع ثحبت حورلاك «راطإ نع هل ثحبي رجحلا ناك EAN هريغب نايتإلا يف -ًارود
 مل .ًاقيتع تيبلا ناك كلذل . عقوم هيف هل ناك يذلا ءانبلا اذه دوسألا رجحلا دسجو . دسجلا

 ءدوسألا رجحلا اذه ٌمَدق ًايدق ناك لب < ليعامسإو ميهاربإ هعضو ءيش ال نم ًاعادبإ نكي

 . لصالا هرّصنع ىلإ داع مث ءًانمز Si فرع هنم ءزج .À. DS ودبي يذلا

 نع تفشك" ءانبلا هيف E يذلا ناكملا ىلع ميهاربإل تولت امل حيرلا نأ صّصقلا يورتو

 امّنإو «ميهاربإ لبق Le تناك تيبلا دعاوق [ يه ]الجر نوثالث الإ رجحلا قيطي ال راجحأ

 on ou Dr البال D . ]اهل 6/0 ءاهيلإ ميهاربإ يده

 نمًالجر BU يوُر دقو UE ضرألا تعزعزت كلذ لصح ْنِإف « عزعزتي الف ءضرألا
 تضفتنا رجحلا كرحت اًملف ءامهدحأ اهب علقيل نْيرجح نيب ةلتع لخدأ اهمدهي ناك نع شير

 «ديمت ال ىَّتح اهدشي يذلا ضرألا زكرم تيبلاف .””ساسألا كلذ نع اوهتناف ءاهرسأب ةكم

 طسوو ضرألا رس" تيبلاو .هرارق يف اهرارقو E LE «يساورلا لابجلا نأش هنأش

 تبث ضرألا زكرم تيبلا نأ تبث ْذإو . همايقب الإ نوكلل مايق الف ”*”ىرّشلا ّمأو ايلا

 ( LCDلاق . اه هعضأ آنسح ًارجح يل بلطا ؛ ينب اي : ليعامسإل ميهاربإ لاق « نكرلا ناكم اغلبف «دعاوقلا اينب :
 ؛تبأ اي  Àهءاجف .دنهلا نم دوسألا رجحلاب ليربج هءاجو .ًارجح هل بلطي قلطناف . كلذ ىلع : لاق . بغل نالسك

 نم ؛تبأ اي :لاقف . نكرلا دنع هدجوف «رجحب ليعامسإ  eleيناتأ : لاق” وأ كنم طشنأ وه نم هب ءاج :لاق ؟اذهب
 ص ص «1ج ءريسفتلا ءريثك نبا ؛'ءامسلا نم ليربج هب ءاج .كلئانب ىلع لکی مل نم هب 169 170

 . 172 2170169 ص ص «1ج «ريسفتلا «ريثك نبا (2)

 .172ص « اج «ريسفتلا «ريثك نبا (3)

GIy )4(6,2 هللا اهداز  ةّبحَكلا  CR PRETمث ؛ةَبعَكلا ناكم ضرألا يف  ىلاعت-  
 . 114ص ءدابعلا رابخأو دالبلا راثآ «ينيوزقلا cs A ايندلا طسوو ضرألا ةّرس يهف « اهتمت نم ضرألا احد
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a تيبلا نإ لئاقلا لوق يف ةراكن '”ريثك نبا ىأر كلذل كلذل «هتاذ مدآ نم pssi PAA 

 «مدآ  ie:دهاجُم لوق هيلع لّضفو «"دعب ماسلا هيلع ميهاربإ هانب :  GEاذه عضوم هللا

 : ناك" :رابحألا بعك لوقو ”ةعباسلا ضرألا يق هناكرأو ةنس يملأ اعيش قلخي نأ لبق تيبلا

Bp ضرألا تّيحُد هنمو ءًاماع نيعبرأب ضرألا هللا قلخي نأ لبق ءاملا ىلع ةءاثغ تيبلا". 

 نكي مل يذلا ءاقللا امهنيب متو ءكاذ ىلإ اذه نح كلذل «دوسألا رجحلا كلذ مّدق ميدق تيبلا

 ةطساو هلبق نم مدآ ناک امك « ةطساو الإ ميهاربإ هيف  Lauًاذيفنت دوسألا رجحلا هعم لزنأ

  5ةّيوامس  ÉGلبق تيبلا ناك  GEوأ «ةنس نيعبرأب ضرألا  due BUددعلا اذهف

 لصافلا نمزلا لوط ىلع نألدي «بّسحو نازمر كاذو  geميدقلا نمزلا ىلإ
  5 ltملاعلل  palةّيلمعب أدتبا يذلا "يعقاولا' نمّزلا ىلإ ةيمتنْلا رصانعلاو  GEتيبلاو

 ميدقلا نمّرلا كلذ نم  ltلبق ناك يذلا  GAناك  Éىلع  c'eهلمحي ءيش ضعب

  JEعم طلتخيو ءًالمح  «Paشرعلا ناكو «ىوتسا شرعلا ىلع هللا ناك امل ناك هّنكلو

 ءاملا ىلع .  OSةروص تيبلا اذه  sfتبراق دقو . ميظعلا بكرلا كلذ نم  pa ailاذه

 نأ طبهأ امل مدآرمأ هلا ناو «ءامّسلا يف رومعملا تيبلا نم ةخسُت تييلا نأ تور امل ىنعلا
 “املا يف يذلا يتيبب فت ةكئالملا تيأر امك هب ففحا' 8

 توقاي نم ةتوقاي ناك ضرألا لزن .ds ًاليوط ءاملا ىلع ةءاُلا تيبلا ةلحر تمادو

ELكلت لك هنضتحا يذلا ءاملا نأكو  dقباّسلا ميدقلا نمُزلا يف  GEنضتحاو  

aneًارهاط هلعجو ءةتوقاي ىلإ ةءاكُغ نم هلّوح  dsكلت ىلع ضرألا ءاجف  

 «ةّنجلا نم لزن امك ناك هتاذ وم يذلا دوسألا رجحلا هيلإ نح كلذل « ةليمجلا ةعصاّنلا ةروصلا

 . كانه نم هالعأ انّصن يف ةدراولا تاداهشتسالاو . 170 169 ص ص ء1ج «ريسفتلا ءريثك نبأ : يف كلذ رظنا (1)
 هرجشلا قرو نم يلابلا كلاهلا هائلا [ . . ]رنقلاو ديزلا اضيأ وهو ٠ .] شمقلا نم JE هلمحي ام هالا )2(

 . ىلخو انغ ةداه ءبّرَلا ناسل « «روظنم نبا "املا الع L pag [ . . ] هديز اطلاخم هتيأر ليلا جرخ اذإ يذلا
 Eagle ىلع تييلا ءانبب رمأ يذلا po ةّصقلا هذه يف درو دقو . 170 ص ء1ج ءريسفّتلا «ريثك نبا (3)
 . ءامّسلا تيبب ةكلاللا فوطي املثم هب فاوطلاو ءءامسلا يف يذلا

 . 170ص « اج ءريسفتلا ءريثك نبا (4)
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 امو «كلذك LE ناسنإلا اياطخ الولو PAU لثم ءاضيب ةتوقاي ضيبأ" «يبتلا مدآ هلمحي
Seهب دوجي يذلا رداتلا توقايلا لثم ءامّسلا هب تداج ردان ءيش دوسألا هرجحو تيبلاف  

 يف هيلع رولا يف ًابيجعو ءاملا يف هتأشن يف ًابيجع ًايرك ًارجح توقايلا ناك اذإو . رحبلا
 اهنيبًالصاف ماق Ps Nues كلذل . ةبيجعلا هللا روُمأ نم رمأ تيبلا ّنإف «فادصألا

 ىلع َءامّسلا هلا قبطأل“ تييلا الولف .ةايحلل ءاضف GE Ras «ءامّسلا نيبو
 طقس ول ثيحب ؛رومعملا تيبلا لايحب" موقت D ٌةَبْحَكلا ةناكملا هذه تآوب دقو .“”ضرألا
 ءامس JS يف نإ : فلّسلا ضعب لاق [دقو ] . عبسلا تاوامّسلا دباعم كلذكو ءاهيلع طقسل

 buts تيبلا ناك الو .“”ضرألا لهأل GIE اهيف وهو « ءامس JE لهأ هيف هللا دبعي نيب

 نب هللا دبع نع نيحيحَصلا يف ءاج امك ضرألاو تاوامّسلا É لبق ةكم مرح  ىلاعت هللا

 موي هللا همّرح دلبلا اذه D Éa حتف موي لي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع
 . ”©ةمايقلا موي ىلإ هللا ةمرحب مارح وهف « ضرألاو تاوامّسلا َقَلَخ

Lao 5مالسإلا هللا دنع نيل َّنِإ وأ ةّكم هللا ىلإ هللا ضرأ : 

 تلاط امهم ةايحلاو «رارق اهل رقي ال ضرألا :ناسنإلا ىلع قالا قّيضُي ءيش لك

 رجهو ءرصرصلا حيرلاو فافجلاو راو «بناج لك نم هدّصرتت بئاصملاو ةئبوألاو «ةريصق

 هدشي ءيش لکو . بيغلاو لوهجماو «باعّشلاو ءارحصلا يف برضلاو , لهألا تومو ةّبحألا

 ةرداغمو «هموي نع عافترالاب الإ ناسنإلل صالخ الو .ليحر الو «ةرجه الف ca À ىلإ
 «ديشانألا دشنيو «مالكلا ءارو مالكلا فصريف «بيجعلا لايخملا ملاع يف قيلحتلاو هعقاو

 ىَّتح ضرألا يف زكرمتيف . نئاك وه ام صلخيو «نوكي نأ نكمُي اب LÉ ؛ناحلألا فزعيو

 راص” ALES ضيبأ" : هضايب ةّدشل لثملا هب برضُي ءضيبأ تابن ,QU . 170ص « ۲ج «ريسفتلا «ريثك نبا (1)
LUSطيحملا سوماقلا «يدابازوريفلا :رظنا « اضايب  » Beمغث  . 

 . 170ص ilg ءريسفتلا «ريثك نبا (2)

 ۔ 169ص ء1ج ءريسفتتلا ءريثك نبا (3)

 . 160ص ء1ج ءريسفتلا «ريثك نبا (4)
 . 188ص « 1ج cle «ةياهتلاو ةيادبلا ءريثك نبا (5)

 ىلع ناك LÉ Éa ميرحت نأ ىلإ تبهذ يتلا ثيداحألاو رابخألا فّمض دقو . 165ص «1ج ءريسفّتلا «ريثك نبا (6)

 . 'رهظأ اذه' ربتعاو «"ضرألا عم تقل ذم ةمرحم UT ىلإ تبهذ يتلا اهيلع لّضفو e JAH ميهاربإ ناسل
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 ةياكحلا دم رعشيف «ةدوشنم ا ةوظحلا نم هنكميو «تاجرد هيلإ هعفريف ؛بّرلا يقتليو ءديمت ال

 .ناتئمطالاب رعشيو «رارقلاب

f.s 
 «ناسنإلا ضرأ سمت يتلا ةيرحسلا ديلا كلت ءسّددقلالظ يف الإ نانثمطا الو رارق الو

 ىريف «قافآلا هل حتفت « ةيرحس اصع لوحتتو «نايدألا قوفيف «هنيد ستو «رقتستو «لمجتف

 مهل «ضرأ لك يف دابعلا لكك Ka لهأو . ةيلمعلا هذهب ةكم ترم دقو .هدغ ىريو ءهسمأ

 اوت دقو .ةايحلا مهمامأ لمجتف «ًافصر هنوفصري مالك مهلو «مالحأ مهلو «لايخم

 pi D pb مهرون es HB نم مهتامزخب نيالا aniol bia مهضرأب

 ريخو ىلا fl مهدنع تناك . LA دعب - كش نود اهب اوّنختو « -J5 كش نود اهب

 .برلا ملاعب اهوطيرو ءاهل حيبستلاب مهتتسلأ تقلطناف ءرثكأ اهونّيز مالسإلا ءاج الو «ضرأ

 Gi نذُلا نم اهريغ يف  ساّنلاف . ةكم بعش ريغ رمألا اذه Je موقي نأ عيطتسي الو

 ميلاقأو «ةبيطب نانويلاو ءامورب مورلاو « سدُقلاب ماّشلا لهأو igalt ةنيدملا Jal « مهند

ANلهأ نوكي دق . "اهعاقصأ ندب دنهلا عاقصأو ءاهميلاقأ مصاوعب  Reىلع اوجسن  

 1 gaa pas تنغأ املثم « مُهَّصّصَق تنغأ مهريغ yaaa نوكت دقو « مهريغ لاونم

 دعب دحاولا اهيلإ اوماقف ءاهعضاومب ىردأ اوناكف « ةكم باعشب ىردأ اوناك مهّنكلو «مهريغ

 عضومب اوؤدتبا .ةرهاط ةسّدقم اهلك تتابف «مسالط كفيو ءًارحس LAS أرقي ْنَمَك ءرخآلا

 ىلإ مث ءافصلا ىلإ مك «مزمز ىلإ هوزواجت مث «رهّطلاو ةسادقلا رهاظ هيلع تيبلا نال ؛ تيبلا

 ىلإ ةطوبرم ةكم لاصوأ اودجو مث «ةلخن ىلإ مت «ماقملا ىلإ مت ءرجحلا ىلإ اوداع مث ؛ةورملا

 يفو tr ملاعلا يف كم خس رت يتلا رابخألا درت Gr ىحنم وحنت يتلا تاسارّدلا ضعب يف ةلواحُم كانه (1)

«plalء(يفيلخلا مالسإلا) ةرخأُم روع ىلإ دوعي رمألا اذه نأ ىرتو ,  dlلثمب اوفي مل نيذلا كم لهآ ىلع ليخد  

 :رظنا .ىراصتلاو دوهيلا نم ملسآ نم مهريغ اهب ىنغت امّنإو .رومألا هذه
Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus, l'Islam de Mahomet, pp. 31 - 36, 157 - 174. 

 رظنا .انايحأ اهيلع اهليضفتو ÉI ةيزاوُم اهلعجو AA اهطابتراو ةنيدملا لوح ثيداحألاو رابخألا نم ًاددع دجن )2(
 166 164 ص ص «1ج ءريسفتلا ءريثك نبا :يف كلذ

 نم كلذ اهنأي ملو «ةنيدم لك لهأ كلذب ماق دقو . سدغلاب مئاذلا طبرلاب تيظح ةريثك EE دايلإ دّدع دقو (3)
 Mircea Eliade, Le mythe de l'éternel retour, pp.14 - 30. : jil . ج .راخلا
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 كسنملاو "ميقتسُلا طارّصلا a تراص ىح ءةّككم ةسادقب US «ًاطير عضاوملا كلت

 دقو . "هللا ىلإ هللا ضرأ بحأو « هللا ضرأ ريخ ثيدحلا يف ءاج امك  تراصو « ”'ديحولا

 تيبلاب فاط ْنَم لّوأو u نم ضرألا تّيحُد' :كلذ دّكؤُي ام اضيأ  ثيدحلا يف ءاج

 Ea ينعي « ةفيلخ ضرألا يف لعاج نإ :هللا لاقف « ةكئالملا

 نيرّسمْلا دنع ال ءنوكلا زكرم تحبصأ ىح «ميلاقألا ةّيقب ىلع اهّلظب ةكم تغط دقو

 .نييفارغجلاو نيخّرؤُملاك نيملسُلا ءاملع نم مهريغ دنع لب « « مهدحو para باحصأو

eraءاهلوح نم برملا رايدو « مهضعب  TRءزكرمل طئارخلا يف تأتحاو  

 ةّكم تبصتلا الو .' ad رودتو «كالفألا le طيح امك «ىرخألا ميلاقألا اهب طيح

 «هناطلس جوأ تدهش يتلا ميهاربإ ضرأ ماّشلاف . اهتناكم ىرخأ ضرأ تدقف ًازكرم ةسّدقْلا

 اهتيبو ةديدجلا abu مامأ اهملاعم تتهب c goili اهتيب اهادهأ يذلا ميظعلا OGE ضرأو

 PLII يف برا ىنب É ةخسُو ءايبنألا ةلبق اهلعج يذلا ةاروتلا ثيدح اهدافأ الف « قيتعلا

 cou ماّشلا تناك . P ميظعتو ليجبتو رابكإ نم ةيمالسإلا OL ةّصق يف ءاج ام اهدافأ الو

pdtةلحرم  GES. Ceامل حلا يلا  AEرايد يف  ceرثأ افعو «هذه رْكذ خسرف  

 مدآيو OU قاحسإ هنبا اهيف برق يذلا ميهاربإب ليئارسإ ينب دنع اهتقالع مغر «ىرخألا

 “نيبارقلا ىلإ قيرطلا اهيف قش يذلا

 قيرط' 16 /7فارعألا RE َكلَطَرِص LÉ DAS  ريسفت يف ريثك نبا ركذي ميقتسملا طارّملا يناعم نم (1)
E195 ص اج ريسفتلا ءريثك نبا ؛ كلذ نم معأ ميقتسملا طارتصلا نأ ىرب هلأ مغر  . 

 ts. EY هللا لعجي مل ءةکم LS نبا ركذي «34 PR à « اكَسَم :io ijy ةيآلا هريسفت يف )2(

 .214ص ء3ج ءريسفتلا «ريثك نبا ؛ 'اهريغ اكسنم

 .363 ص «1ج ءريسفتلا «ريثك نبا (3)

 .67ص «1ج ءريسفتلا ءريثك نبا (4)

 . 16ص «ضرألا ةروص AS «لقوح نبا (5)
 . 17ص de روكذملا عجرملا ء ملاعلا ميلاقأل لقوح نبا اهعضو يتلا ةطيرخا رظنا (6)

Mircea Eliade, Le mythe de l'éternel retour, pp. 20.7( ( 

 . 227 4228.224 ص ص هالعأ انلمع رظنا (8)

 : N ًاليدب ةّكم مايق نأشب رظنا (9)
Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus, l'Islam de Mahomet, p. 159. 
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 هضرأ بّصنو UN عم ةقيثو ةقالع طبرو رارقتسالاب رعشو Ka ناسنإ نأمطا او

 هريغو . مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ :قحلا رمألل لاثتمالا ىلإ هريغ وعدي ماق TE» قوف
ÉSميهاربإ نيدلو ميهاربإل ركنا ةدترلا ماشلا ضرأ يف تيقب يتلا كلت « ميهاربإ ةّيرذ  . 

 ليعامسإو رجا كرت É OI نيد يف مارحلا تيبلا رودو كم ةناكم ملعي ناك ميهاربإ نإ

Éaدنع' اناكم غليو  ÉENكلذ ناكف . "ىد م «تيبلا ههجوب لبقتسا ؛هنوري ال ثيح  

 «كلذ يف هل هللا رمأ نع" تيبلا ىنب ÉS ميهاربإ نإ . ةكم يف تيبلا يه ةلبقلا نأ ىلع هنم ًاديكأت

 كلذ عمو AO هي هجوتي أن بجي يذلا et ge ساثلا ىدانو

 يذلا تيبلا ىلإ ن نوجحي الو «هجهنمو هنيد ىلع al دوهيلاو ىراصتلا يَ Aab نم لک معزي

aa: yجحلاو فاوطلل تيبلا ىنب هنأ نوملعيو «ليلخلا ميهاربإ ةليضف نودقتعي'  

 E د و

 3 , 0! ؟هل هللا عرش ام نولعفي ال مهو ليلخلاب نيدتقم نونوكي

 ال ناکو ؛مالسزلا ىلع ميعاربإ ناك past» | ةلبق وه  مالسإلا زمر CN ناك اذإف

 لُك كلذ لعف دقو .انيد مالسإلاو «ةلبق تيبلا ذخّتي نأ ميهاربإ ىلإ ءامتتالا يعدي 2
 مهلاعفأب fus .”ميهاربإ لبق ءايبنألا نم هدعب ْنَمو مدآ كلذ لعفو « ميهاربإ ES نم ءايبنألا

 تييلا ىلإ مهدالب نم مهلاقتناب اورّبعو «مالسإلا هلل دنع نيا نأ ىلعو ep ىلع
 . ةراتخملا aid ضرألا يه Ka نأ نع هجحل مارحلا

 :ّقحلا نيّدلا ىلإ ءادتهالا 6

 ؛فاوطلل اذه «بوصو بدح لك نم ءايبنألا اهءاجو GH نيدلاب Éa تطبترا دقل
 هب تداج مدآف .اهيلع ءالخُد اوناك ًاعیمج مهّنكلو .جحلل رخآلاو ؛ءانبلا ةداعإل كلذو

 ؛ًاجيرعت اهيلع جّرع امهريغو «ىرخألا ةسّدْقْلا ضرألا نم قا اربلا هَلَمَح ميهاربإو «ءامّسلا

 . 167ص elg «ريسفتلا ؛ريثك نبا (1)

 .362ص lg ءريسفتلا «ريثك نبا (2)

 .164ص lg «ريسفتلا هريثك نبا (3)

 . 170 ء164ص ilg ءريسُمتلا ءريثك نبا (4)
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 مالسإلاو اهلهأ كم ىلع مهليمجب مهل فرتعاو cb ىركذ اهيف اوكرت . عفترا مث «فاطف

 مهبحصت مهلهأ ىلإ اوعجرو ءاهورداغق «مهراكوأ ىلإ اوُنح Laser مهّنكلو .دعب نم
 rest .يبن الب اهنأل ؛ةميتي لا تيقيو «لطب الب اهنأل ؛ركذ الب Éa تيقيو . ةمالّسلا

csءرادو  Kasءاروف . اهركذ عفريو ءاهدجم ديعُي راب نبا نم ةّكم  FEلطب ةنيدم  . 

 سورعك صّصَقلا ةنيدمف . تمادام هالونلو el لطب تسّدقت ضرأ لك ءاروو

ti JLاهباَطُخ «ةبيجعلا  à Àم لطبلا الإ اهب زوفي ال ؛ْنكلو  
 امارت كلذل . يقيقحلا لطبلا وه يذلا ءاهلعب اهلعب ىلإ الإ فر ال اهّتكلو « ةلوطبلا نوعي نمو

 . مالحألا سراف ؛مامهلا سرافلا يتأي ىش < رظتنتو رظتنت

 تّلظ اهّنكلو «ناسنإلا ييو ناوهلاو للا تفرعو «نمُّزلا نم Eu ترظنناو

 Lois كلام امئاق لظ هّنكلو «نامّزلا da نم مارحلا تيبلا هفرع ام كلذ ىلع دهشي . رظتنت

 .ناطيّشلا اهّسم Ds ءاهدّيس رظتنت ''ءارذع

 تدشرأف «ةكئالملا هب فحت ءاضيب ةتوقاي_ذئموي  تيبلاو «تيبلاب مدآ فاط ؛ءدبلا يف

aحوُن ناك مث .لحرو «تيبلاب فاطف «كاذذإ مدآل عزام الف .فاوطلا ةنمَلعو « مدآ » 

 ةيلاعلا ةوبّرلا ىلع de تيبلاو «تيبلا غلب ىّمح عفتراف «ميلا هلمح . ةنيفسلا بكار
 حفر .عفتراو «تيبلا كرتف «يدوجلا ىلإ هتنيفس هب تلقتناو «فاط ام هب فاطف .ءارمحلا
 مك .ءارمحلا ةيلاعلا ةوبرلا ىلع Ea هعضوم ىلإ داع ةايحلا تداع Úy «ءامسلا ىلإ تيبلا

 ضرأ تناكو . ىنب ام «ليعامسإ ةبحص « هيلع ىنبف «تيبلا ساسأ ىلإ دشرُأ . ميهاربإ ناك

eرهط ىلع" هانبف « عزام رمألا يف هعزان الو «ضراع هل ضرع امف «ءالخو ًارفق - ذئموي  

 نم ءاجو . لحرو «ةلبق odai هل كيرش ال هدحو (هللا-) همسا ىلع [ . . ] كرشلا نم

 «'اهيدث دهن اذإ ةيراجلا بعاكلا" و "اهيدث دوُهُت بوعّكلاتو "ةيراجلا ةرذع ةبعكلا' :بعك ةّدام نم تاّقتشملا نم (1)

 يف لمعتسُت ام اريثك فاصوأب GEN فصت ثيداحأو رابخأ تدرو دقو . بعك ةّدام « طيحملا سومأقلا «يدابازوريفلا

 É يف هّجحي نأ ثيبلا اذه دعو  ىلاعت ۔ هللا نإ السلا هيلع ge يور" : : ثيدحلا اذه كلذ نم «ةأرملا فصو

 اهراتساب قلتم اهّجح نم JES «ةفوفزملا سورعلاك EN نو « ةكئالملب هلا Le إف « ati ةنس
 .116ص ءدابعلا رابخأو دالبلا راثآ i ينيوزقلا eg نولخديف ÉH لخدت Lg نوعسي

 .163-164ص ص 1ج ءريسفتلا ءريثك نبا (2)

443 



 لك نم ًايلاخ ءةرطفلا ىلع ءًاعصان ضيبأ ناك . ايش هيف اولد امو ءاوفاطف «ءايبنألا هدعب

yءامسلا هسرحت  . 

 « ليعامسإ ةلالّس نم اهؤانبأ هرمأ ىلع ماق مث « « نمّزلا نم م هتعر . مهرج تءاج مت

 ريغ نم اهلخد DA اوملظف «ةمرحلا نم ًالالخ اوُنحتساو TKE اوغب'و ءاوبهنو ءاودسفأف

 ايتأو مرحلا الخدف ءةلئانو فاسإ مهنم ماقو .“ "اهل ىدهي يذلا LE لام اولكأو ءاهلهأ

 SS مهرج رمأ قرو . اهب اخسمف ؛ةشحافلا

 و Ea نم مهوفنف ءركب ونب مهتبلغف ءاولتتقاف «برحلاب مهونذآف « Ea نم مهجارخإو
 E ل NC و اول لا

 KY يهذإ ؛ اهلها ىلإ تيدا ترف هک ges يق اهّلُك شيرف ةدعاسمب  تيبلا

 اهب ىصوأ تام الو «يصُق ةرمإ تحت هدم تيقبو .اهؤانبأ اهرمأ ىلع موقي اهخيرات يف رم

 ليوط عارص دعيو «هتموُمع ونب اهيف هعزانف ea نبالا نكلو .راّدلا دبع هنبال

 يوق «بلأطلا دبع رود ءاجو eg رمو .اهيف US شرع لكل ءاهّلُك شر اهتمساقت
 «©ةدافّرلاو ةياقسلا

Éيف عقو ءيش  Hتيبلا ةدّيس شْيَرُق تحبصأ اكو . لطبلا روهظل دعي ناك  

 تناك يتلا رثبلا عضوم ىلإ دشرأو « مزمز رفحا نأ ملُخلا يف بلل دبع رمأ :هرمأ تحلصأ
 عبنو .رفحف e Ail ناكملا ىلإ ماق EN ملل ا هدواع الو . ةبراه رفت نأ لبق اهتمدر مهرج

 تعفرف . فراجلا ليّسلا نم اهتيب يمحت شْيَرُق تماق مُث . ”ةكم ىلإ ةايحلا تداعو ءءاملا

 رجحلا لوح تعراصت اسل ورا Lo À نم نيمألا ًادَّمَحَم تنكمو «ءانبلا تداعأو ؛ناردُجلا

 تعفتراو . عّيضُت الو «كسمُت لئابقلا CÉ «بوقلا ىلع رجحلا dama عضو .دوسألا

 LL اهّلُك ةّكم هذهف .خيراتلا دّدحت اهموي . هيف دّمَحُم هَرقأف «هناكم ىَّتح بولا ىلع رجحلاب

 .243 ص ء1ج « 1م «ةيوبلا ةريسلا ءماشه نبا (1)
 . 242ص «2ج cle « ةياهتلاو ةيادبلا «ريثك نبا (2)

 243 ص ء1ج « 1م «ةيوبتلا ةريسلا «ماشه نبا (3)
 . 276 243ص ص lg ile « ةّيوبتلا ةريّسلا «ماشه نبا : يف ةيلاتتْلا تاعارصلا هذه رظنا (4)

 . 306 303 ص ص «2ج «1م « ةياهتلاو ةيادبلا ؛ريثك نبا (5)
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 ءاهدّيس لوح اهيعوال يف EU ةكم هذهو . ميركلا دوسألا هرجح ىعرت ءاهتيب لوح

 ىلإ هيف دوعت يذلا بيرقلا لبقتسملا ةأشنل دهمُتو ؛هتمكحب دهشتو «هيأرب لمعت «نيمألا حم

 تلسرأف ءءامّسلا ةياعر همعدت لطبلا ةريسم تأدب اهموي .اهتّرع ةّكم ىلإو « هتمرح تيبلا

 سراحو JEN ثفان حاسمتلاب رّكَذُي يذلا OUI كلذ H سراح OUEN ذخأف «رئاطلا

 «ريرش اهسمي الف EN سرحي Obi ناك . ًاقباس هانيأر يذلا نانويلا شبكل "يبهذلا نهعلا"

 AN قالطناو ةراضحلا ءدب ةرتفب OE نْيَدَللا م يهاربإ شبك LÉ LÉO ىلع سرحيو

 زربو «ديعبلا يضاملا ىّحنت نابعُتلا ىحنت او .ديدّسلا يآرلاو ةمكحلا ىلع نادهشيو ؛ ةديدجلا

 - مويلا اهل حبصأ .اهسرحي يئيم ناويح ىلإ ةجاح يف ةبعكلا دعت مل .ديدج نمز دوجؤولل

 . اهسرحي يذلا اهلطب

 هّنأب ةعومجلا تدهشو « هنطول de نييو «هضرأ يف زكرمتو « لطبلا ملاعم تدّدحت نإ ام
Galيف اهرشني ماقف «ةلاسّرلا هتءاج ىّكح « ميكحلا نيمألا  DEيف اهرشن نكلو  

 هللا ضرأ بحأو cd ضرأ ريخ كّنإ ؛هللاو“ :ًالئاق اهبطاخُي هارت كلذل «مهألا وه ناك ةكم

 هدنست اهنم جرخأ يتلا ةّكم ىلإ داعو ."”تجرخ ام كنم تْجرخأ يث الولو هللا ىلإ
 عمساف .نمّزلا أدبيل ؛ نمّزلا فّقوت مت . نوفوطي امك هب فاط . مارحلا تيبلا ىلإ داع . ءامّسلا

 دوب اهنعطي لعجف «بصن ةئامئالثو نوتس تيبلا لوحو «ةكم و  يِنلا لخد" : ةياكحلا

 دبي امو «قحلا ءاج .ًاقوهز ناك لطابلا نإ «لطابلا قهزو «قحلا ءاج :لوقيو ءهدي يف

 pi ددعب BLIN نيّتس اهددع ناك .اههوُجو ىلع بانصألا تّبكأ .”ديعي امو «لطابلا

 نأ دهشيلقحلا ءاج امل خيراتلا أدتباو CES «ةكم ماّيأ تطقس تطقس اًملف «ةلطابلا ةكم

 يف لاوحألا لدبتب أدب «سّدقم نمز وهو ءدحاو نمّرلا نو ءدحاو نيذلا Of ءدحاوولا

  ءانبلا داعأو e asna زرب ةعاس قيتعلا تيبلا

 ؟هيف مهرود ناك ام دمحم لبق ءايبنألا كئلوأو ؟ديدجلا نمّرلا يف هعضو ام ميهاربإو

 . ةّيعرش هبسكيل ؛ مدقلا يف هبحاص Ja الإ يضاملا ىلإ دوعي ال . ينيّدلا ص قلا ES يه كلت

 .363 ص itg «ريسفتلا «ريثك نبا (1)

 Ea حك موي ثادحألا هذه ترج دقو .58ص ؛3ج «ريسفتلا «ريثك نبا (2)
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 عرسُيو ناين نو ذيع EA .هبحاص عم الإ نوكي الف ؛قحلا ءانبلا مآ

 نامثع لسري مث cs اتناك GA ليعامسإ ةروصو ميهاربإ ةروص علتقي ةبعكلا ىلإ دَّمَحْم

 «ميهاربإ ةروُص تطقس ds . ”ةّبعكلا بازيم يف At شبكلا يرق عزنل ةحلط نبا

 نايعلل نايو «ديعبلا ةرطفلا نمز رثدنا ءديهّشلا شبكلا انرق لازو «ليعامسإ ةروص تطقسو
 رشنيو «ءادعألا رهقيو «تيبلا سرحي «هموق يف دّيس «ةّنكم نم لجر :ديدجلا نيدلا هن

 لبق نم. هليبس يف دهاجُي مل نيح يف ءهللا تيب ليبس يف «هللا ليبس يف دهاجُيو «مالسإلا

 ءاولحر مهّنكلو «هونبف «هثانب ةداعإ وأ «هورازف «هترايز مهيلع بك .لوسر الو يب

 مهنيب ةاواسُلا وأ ءايبنألا نيب ةازاوملا a زربتو .ناسنإلا يْغَبلو «داسفلل ةضرع هوكرتو

 عفرتف ءاهّدج تاعاس يف اهرمأ حَّضتفي تفي يتلا ةيركفلا ةموظنملا ةقيقح يفخُت ةّيكذ ةبعل درجم

 ريخ ةعومجملا لايخم يف جلتخي مع ريثك نبا ربع دقو .هريغ نكي امهم «هريغ قوف اهبحاص
 ميهاربإ نوكي نأ ةّيفينلا ميهاربإ ةلم pie سأل - هنوك نم مزلي سیلو" :لاق ْذإ ؛ريبعت

 هقبسي مل ءّمات الامكإ هل تلمكأو ءًاميظع ًامايق اهب ماق - مالّسلا هيلع ÉY ؛ اهيف هنم لمكأ

 ماقملا بحاصو «قالطإلا ىلع مدآ دلو دّيسو ءايبنألا متاخ ناك ؛اذهلو JUSI اذه ىلإ دحأ

 نيدو «هدحو جيسن دّمَحُمف .””مالّسلا هيلع ليلخلا ىح GE هيلإ بغري يذلا دومعلا

 اب امك تناك يتلا ءاهسفن ةّيفينحلا يف كلذ رهظ دقو «لامكلا مامت رصنُعلا لماك دمحم

 ليق دقو .ةحمس ةيفينح دمحم عم تحبصأ مت ؛ميهاربإ دنع بسحو ةّيفينح . هالعأ

 AO يّنإ :[ فاضأ من ] ةحمسلا ةّيفينحلا : لاق ؟هللا ىلإ ُبحأ نايدألا EA لوسرل
 “سلا ةفينحلاب

 ماق ْذِإف .رشحلا موي ىّتح هماود دّمَحُم عم أدتبا يذلا I نمّرلا صئاصخ نمو

 A نمرلا اذه عاطتسا دقو . مويلا كلذ <É عاطقنا نوُد هنمز لصاوت ءايبنألا متاح دّمَحم

Dيف تارم سمخ دّدجتي نمز وهف .نايدألا ةّيقب يف هل ليثم ال ازكرمت ساّنلا ةايح يف زكرمتي  

0 
 .189ص «2ج ءريسفتلا «ريثك نبا (1)

 . 18ص Ag .ريسفتلا «ريثك نبا (2)

 421418 ص Ael انلمع رظناو . 189ص «2ج «ريسفتلا ءريثك نبا (3)

 ۔ 189ص «2ج «ريسفتلا ءريثك نبا (4)
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 وهف .همون تاعاس يف الإ هكرتي الو ؛هتظقي يف ناسنإلا ةايح Ét ًارصح رصحيف «مويلا

 مهيلع كلام وهو . ةملظأا ةّيليللا مهتايح يف بئاغ 45 metal سالا ةايح يف رضاح

 مهتحارل ةصّصخُملا دارفنالا تاعاس يف الإ مهرداغي الو ؛ةكرتشملا ةّيلعفلا ةّيلمعلا مهتايح

 راظنألا تلعج Éd GA نيّدلا رقم اهفصوب  ةكم تيظح ؛ lt نمّزلا اذه عم

 موقت ةَبَْكلا اذإف .ةرمُع ةرتفو جح مسو É يف اهنوُمؤي ساّنلاو ءةالص E يف اهيلإ هَ
ee ms la tteداي  

 ذلا D ُهَكيِب يمالسإلا يبّرعلا D بلس ْنَم ضعب كلذ ىلإ بهذي امك « ةعساولا

 a , 2لكضفملا هللا موي iah موي ىلإ ىدتها املثم ةلبق هلعجو ءدّمَحُم هيلإ ىدتها

 ةعمجلا ل ظتسو .رشحلا موي ىّتح ريرش هريغي الو « مداه همدهي ال ًامئاق ًاسّدقُم ءاضف تيبلا

 سدا هللا نمز af ةمئاق ةنيعْلا ةالّصلا تاقوأو ةرمّحلاو جحلاو

 مسرت نأ يماّسلا SUB لقحلا ىلإ ةدوعلاب ءةدهاج  تلواح دقل . تيبلا نأشب يباّشلا نيلكاج هتبتك ام رظنا (1)

 نكلو . اهيأر بسح ءهيف يفتخي برا نأ سالا دقتعي رجح درم هلعجتو « عقرلاو ءانبلا عم عطقت ملاعم تيبلل
 ناعمل تيبلا ظفل عاضخإ . ًارسق  لواحُت « Eina ترهظ لب «ىودج تاذ جئاتن ىلإ ٌدؤُت مل بابلا اذه يف اهتسارد

 :رظنا . يمالسإلا يبّرَعلا SUN لقحلا ىلع ةليخد
Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus, l'Islam de Maki pp. 31-55, 139 - 156. 

 :Y لئاسم نم هحرطي امو ةنيدملاو كم يف ةسّرقْلا تاءاضفلاب هطابتراو هلوُصأو ٌيحلا ةلأسم نوكرأ دّمَحُم جلاع دقو

 بهذ امو يمالسإلا ركفلا هزرفأ ام نيب مئاقلا ضراعتلا نيبو ءًاضيأ قارشتسالا ىلع لب «هدحو يمالسإلا ركفلا ىلع

 :رظنا .قارشتسالا هيلإ

M. Arkoun, Le Hajj dans la pensée islamique, in Lectures du Coran. pp. 229 - 255. 

 دنع تناك يتلا ةلبقلا يه تيبلا ىلإ ةلبقلا ؛ مَدقلا ad هللا ps ةعمُجلا موي نأ ىلع ريثك نبا دكوب (2)

 ةلوسرو دبع هللا نكم دقو .ةسّئدقْلا ةلبقلا ىلإ الو à La مويلا ىلإ اودتهي مل مهعابتأو ءايبنألا نكلو . ًايدق هللا
diتيب نم ةلبقلا لاقتنا نع هثيدح دنع ريثك نبا مالك يفو - . امهيلإ ءادتهالا نم راتخملا  ofمارحلا تيبلا ىلإ  » 

 ae ؛ءيش نع ثحبي ْنَمَك ؛ ءامسلا ىلإ هسأر عفري 5 piles ىلإ ةلبقلا تناك .ÓS ناک ًادَمَحُم نأ ز ام

 .185۔179ص ص «1ج ءريسفّتلا «ريثك نبا :رظنا . ةّكم ىلإ هجّنيو « ةلبقلا ريغي نأ هيلإ ىحوأو «كلذ هنم هلا مهف
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 :يناثلا لصفلا

 بدعملا دسجلا ةلحر

 وأ
z2  

 ؟هنس مك ربص بوی

 نيموي هل ربص بوُيأ

 صّصَقلا هيلع تعلط

 نيمسالاب ىدانتاو

ogasنينتال نيحلاصلاو ءايبنألا نم  

 نيربص اوج انُه يربص يللا انأو

 نيبلاو يتوزع نم يتفطخ ىلع يربص

 نيع اي نامّزلا مكح ىلع ينات ربصو

 نيش همكح Jig » مكح انيف لدنلا

 .نيئرقلا ةعيرشب رشبلا عرقبلا مكح

 .58 .57ص ص :lag gaal مجن 135 دمحا

 :بذدعملا دسجلا ةلحر 1

 اذإ -رمألا BEN D ؛كلذ عمو La رهاظ يف بويأو ميهاربإ نيب عمجي ءيش ال
 « عرز يذ ريغ داوب هنبا كرت لجر ميهاربإ . ءينشلا سفنل افقلاو هجولاك امهدجو  ىّنأت ام
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 ناك هاقتلا الو ءآنمز هقراف . توملاو شحولاو شطعلاو عوج ا هيلع فاخ الو هبلق هل قر الف

 JÉ نم درج نَمگ ناك . هبهرأ حبذلا الو «هردص نالأ قارفلا الف . هحبذيل ؛ نيّكسلا لمحي

 Lo عرزلا كلي لجر بوُيأو . ليغ ثيح ليميف «رادقألا اهكرحُت ةلآ ىحضأو «ةفطاع
 يف نولكأيف «مهنم دحاو دنع بوانتلاب نوقتليف « ضعب ىلع مهضعب فأري «تانبو ءانبأ هلو

 « ىلتق مهادراف « هتانبو هئانبأ ىلع تيبلا راهناو  هعرضو هعرز 16 الو . حرملاو حرفلا نم وج

 نم اكلم «عرضلاو عرزلاك مهّدع لب «هتانب الو «هءانبأ ىكب الف .ًاتماص Jbg . تكس

 “. رادقألا te ةلآ «ساسحإو ةفطاع É نم درجت ْنَمَك ناك . كلملا عاضف «كالمألا

 ايحي ميهاربإف . ساّنلا عم ةعيطق ىلع بوُيأو ميهاربإ لعجي Éd يف ءيش لك
 ظحي مل ماّشلا يفو . Ron te Aa ae lee سني لمع داي

 Es «ليعامسإ .ta ES ”امهنع ًاديعب شيعي ناك دقف .رثكأ مامتهاب ةراسو قاحسإ

 قاحسإ ربك y . هحبذي ءاج  ةيمالسإلا تاياورلا بسح  ليعامسإ ربك الو .قاحسإ ٌةراس
 لهاجت دقل . ىرخألا وأ «ةأرملا هذه ةراشتسا نود ؛ هحبذي ءاج  ةّيليئارسإلا تاياوّرلا بسح

 هذه يف ًانايرُق نوكت نأ ىلإ اهب عفّدلا ةّيلوؤسم صنصَقلا ضعب an ىتح «كلتو هذه ميهاربإ

Paناك .ًاضيأ ةمودعم نبالاب هتقالع تناكو . ةمودعم ةأرملاب ميهاربإ ةقالع تناك  

 D يف كلذ ناك be À ؛هنم بلطي ام لعفي «نيدلا رمأ ىلع مئاق بهارل ةروص ميهارإ

 . هيف ةوبألا ةفطاع ىلع ءاضقلا

 ركذ الف .ًالصأ ةمودعم تناك لب «لضفأ هتّصق ةيادب يف نكت مل ةأرملاب بويأ ةقالعو
 «مهنيب اميف نوشيعي اوناك .ًاضيأ ةمودعم تناك هتانبو هئانبأب بويأ ةقالعو . طاشن الو ءاهل

 Ge يف اوؤطخأ دق اونوكي نأ نم Dai « نیبارقلا ميدقتب الإ مهتايح يف لّځدتي ال «بئاغ ومو

 167ص Ng ؛ريسفتلا :ريثك نبا (1)
Josy Eisenberg & Elie Wiesel, Job ou Dieu dans la tempête, p. 29.2( ( 

 agi اهنبا ذخأ ميهاربإ نأ اهربخأو « ةراس ءاج ناطيتشلا Of «قاحسإ حبذ لوح دوملتلا يف ف ةيورلا ai نم (3)
 . قاحسإل ءادف ةعومج ا هتمّدق يذلا OU ةياورلا ذه يف حبص اهب اذإف . . يم ترخو Aucis رفسللال

 .Josy Eisenberg & Elie Wiesel, Job ou Dieu dans la tempête, p 46. : يف ريخلا رظنا
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 وب #4
 هيف LS UD رمأ ىلع ًامئاق ًابهار بويأ ناك LE ىلإ مهيبأ نيبارق اوبهذ ىح . "برا
 A رمأ

 ًانابرُث :ةوظُملا كلت نمث اعفدي نأ ديال ناكف ءايندلا يف ةوظُح ميهاربإو بوُيأل تناك

LUنانحتمُيف . هينب عيمج كاذو « ليعامسإ اذه «ءامّسلا ىلإ  Aناحتما ّنكلو .ناحتمالا  

 ناحتما اّمأ . gl اجنف ءهحبذي ملو «هنبا ii مه « هل زجنم ال ًاعورشم ناك ميهاربإ

 فالتخالا اذه ديزي الو .ديدش باذع دعب ًافينع اتوم هلهأ تامق ءءادم غلب دقف ؛بوُيأ

£aءًطابترا الإ  DSةايحلا ةمعن ميهاربإ فرع . ميهاربإ ةّمصقل متت تماق بوُيأ ةصق  

 باذع نم هلهأ اجن . LS موقلا ران نم tés ءاعيضر دورمتلا نماجن : LI ةياعرو ايندلا

 تلدع ةاَجّنلا هذه راطإ يفو . هدّصرتي ناك توم نم هنبا اجنو ؛ةشحوملا ءارحّبعلا ضرألا

 ؛ ةفينعلا اهلحارم نم ةلحرم تزواجت ةّيئاسنإلا اننظو TO a نيبارقلا ميدقت نع ةعومجلا

 كلذ Ée عطقت بوي Éa Sy .ةدلاخلا ةّيرشبلا حورلا مارتحاو ماثولا ٌلظ يف ةايحلاب معنتل
 ءانبأ اذإف .نيبارقلاو فينعلا توملا عم هجول ًاهجو ءديدج نم  انعضتو « ليمجلا للا

 دق بنذ نع BASI ؛ْنكلو «هوفرتقا بنذل ال «نيبارق نوبهذي « ىفطصُم يبن مد نم «تانیو
 بوُيأ لّكشتيف . هيف هللا عورشم زجنُي ملو «هنبا نع لدع Sa SÉL وبأ نوكي

 . هزجني مل ام زجنُيل هزواجتي مث ؛هلاثم ديعي «ميدقلا ميهاربإل رخآاهجو  اهدنع ۔

 :لوهجملا كلذ بوُيأ

 هنيعب نيد راطإ يف اهانرصح اماذإف . ىرشأو غلبأ كلذ عم . ودبت بويأ ةصق نكلو

 ناسنإلل ةروّص بويأف . اهيناعم نم ًاددع اتلمهأ اهنيعب ةفاقث ىلع اهانرصق ام اذإو ءاهانرقفأ

 ةملكلاب حدصي توص le ناكملا دوخ نم صّلختو » «نمّزلا دوُدُح نم صّلخت يذلا

à ohاهب ضراع إو ی  SNتضفر بوو ٠ ناوهلا نع تكسي الو  afهيستت  

 ىلإ ىعسي بعش JE ناك يذلا « ميهاربإ نيبو هنيب قّرفي ام وهو . هيلإ باستنالاب زوفت وأ ءاهيلإ

 ؟یرُت اي ؛ بوُيأ نوكي ْنَمف . هحرص يناب هلعج ىلإ ىعسي نيد لکو ؛هوبأ هنأ تابثإ

 .5/1 :بوُيأ ؛ميدقلا دهعلا (1)
 395-400 ص ص هالعأ اتلمع رظنا (2)
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 ومو .لصأالو G Vo «هل بأ الو ءًامسا الإ لمحي ال «ةركن لجر ةاروتلا بويأ
 . ترقتسا وأ « ليئارسإ ونب اهيف تبرض يتلا «ضرألا يف اهل دوُجُو ال « ةّيثيم ضرأ ليصأ
 «هب فرع نأ «ةّيوناث ةيصخش ىّتحوأ ًاح اص ًالجروأ اين تركذ Cf انتدوع يتلا  ةاروتلاف

 هتبسن اهلا مث CRE بویآ نع تتكس  هتادّجو هال هلهأو هدادجأو هئابآ ةحئال درستف

 وأ ايندلا ةايحلا يف ةلعاف ةّيصخش لك اهيلإ بست bi انتدوع Las ءاهضرأ ريغ ضرأ ىلإ
 دقو . ”ليئارسإ ينب ضرأ ىلإ اهنم LAN ةريزجلا ءارحص ىلإ برقأ ص ْوَع هضرأف .ةرخآلا
 .lagya U ”اهلثم اينوناق هلعجو ءاهيلإ Ch رفس مص يف لوألا ةاروتلا رافسأ وعماج دّدرت

 نمز يف شاع ؛ مهيلع ًاليخد ًاميكح هودعو «مهنيد ىلع بوُيأ نوكي نأ اوضفرف ؛دوملتلا يف
 يف ناك لب :رخآ لاقو «ميهاربإ نمز يف ناك بوی نإ :مهضعب لاقف .هديدحت اوعيطتسي مل
 AL“ شياع لب :هريغ لاقو « يلبابلا ىلا نم عوُجرلا دعب ناك : مهضعب لاقو . ىَسْوُم نمز
 ةّصق دَرَجُم وم لب طق نكي مل ai ىلإ رخآ بهذو ءايس ةكلم نمز يف ناك : مهضعب لاقو

Es 0ضعب مغر ءًاعيمج  مهّنكلو . ”بّرضُي  EME. Aاوأر مهّنأل ؛هورّسفو  

 ْثَدَح ام ليئارسإ ينب ىلع اوطقسأف «هولّمحت ام ًاهيبش ًائيش بئاصم نم بوُيأ هلّمحت اميف
 نرقلا يدوُهيل ةروص بويأ تلعج 5[ ؛ةثيدحلا تاساردلا ضعب يف رمألا اذه لصاوتو . بوُبأل
  ًاضيأ  ةثيدحلا تاسارّدلا نم ؛نكلو . اغلا توُيبو ليتقتلاو ديرشتلا" فرع يذلا نيرشعلا

 يني ءاميقتسمو ًالماك لجّرلا اذه ناكو «بوُيأ همسا صْوَع ضرأ يف لجر ناك“ 1/9 ؛بوُيأ «ميدقلا دهعلا (1)
 AN نع ديحيو « هللا

 :رظنا . Outs وأ Ou وأ Us ميدقلا دهعلل ةّيسنرفلا تامجرتلا يف يهو (2)
La Bible (T.O.B), Ancien Testament, Job, 1/1; Ernest Renan, Le livre de Job, p. 15: Josy 
Eisenberg & Elie Wiesel, Job ou Dieu dans la tempête, p. 18. 

 ناسل يفو .(15ص هالعأ روكذملا هباتك رظنا) « ةّيوارحصلا ةّيَّرعلا ةريزجلا دالب نم yege Renan نانير ربتعا دقو

 بانك نم 18ص يف كلذ رظنا) «ريغ سيل ba TAIE تاسارتنلا ضعب تربتعاو . "بلك نم ةليبق ee بّرَعلا
Job ou Dieu dons la tempêteىلإ ءابتاك ضرعت دقو »  toËr Ses estصخش مسا ةره ميدقلا دهعلا يف  

yaa)ال ءايثيم مسالا رابتعا ىلع امهلمح ام ومو «ناکم مسا ةرمو «(ميهاربإ ءانبأ نم نبا  daعقاولا ) . 
 ؛هيف نطو fps هلامهإ ىقال ينوناق هرابتعا مدع ىلإ ةفاضإلاب وهف « وألا ليئارسإ ينب ةيانعب بويأ رفس ظحي مل (3)
 .Ernest Renan, Le livre de Job, pp 149 - 150. :رظنا «ريغال ايفسلف اصن piety EG ال « عنطصُم همن نال

Josy Eisenberg & Elie Wiesel, Job ou Dieu dans la tempête, p. 15.4( ( 

PND) )5(باتك يف  : Josy Eisenberg & Elie Wiesel, Job ou Dieu dans la tempête ةيادبلا زىم  ظحالي  
 (Qi امهدحا ناو ةّصاخ à نرقلا يف دوهيلل S ام ءوض ىلع بويأ رثس رسمي أ اراتخا LE نأ
 .(اهدعب امو 9 ةحفصلا رظنا) « ةلحرملا هذه  هتداهش بسح  شياعو « نجلا فرع دق (ليزياف
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 اقطان «ةلماشلا ةّيماّسلا Gt LS نما ميكح ae 1,5 Gt بوُيأ تطعأ ام

 een «ةعساو رصمب هتفرعمو AA رغش نم بيرق هرعش « يوارحّصلا يودبلا اهللاعب

 O SAV « لباب روُمُأ هيلع

 ىلإو «هدعب نم نّييبلاو حو أ ىلإ ىحوأ امك هيلإ لا ىحوأ « ءايبنألا نيب نم يبن OUEN بوُيأ

 نموهف «بسحو بسن SOU بويأو . PA رخآ دمحم ىلإو «هدعب نم 2 ميهاربإ
 . ©ليلق الإ اهب ظحي مل IELE هلوقب هللا dass »° ”ميهاربإ يرد نم وهو « حوُ ير

 تفضأ هللا دنع ةناكمب يظح - ”تاّرم عبرأ الإ ON يف هركذ دري مل هنأ مغر - رباك

 الإ لمشت ملف ءنآرقلا يف ةرصتخم تءاج هتصق نأ مغرو . ةاروتلا يف هل نكت مل ةّيعرش هيلع

 تاقالعلا ىلإ تراشأو «ةاروّشلا يف اهل ةّّوكملا رصانعلا عيمج ىلع تنأ اهّنإف “٠ ”تايآ عبس

 AE ىلإ ةداعّسسلا نم بوُيأ لاح dag ىلإو «ناطيّشلا عمو AN عم بوُيأل تناك يتلا

 البلا هتوعدو « بئاصملا ds «بويأ رص تزربأو «ديدج نم ةداعتسلا ىلإ ءاقشلا نم

 .ًاريبك ءازج هازاجو »488 ام هيلإ داعأ . هتدجت JON . GLH هيلع ناطيتشلا قّيض

 اوقلطناف «ءايبنألا صّصق باحصأو nel نيرسفملل ًازفاح رصانعلا هذه تناك دقو

 اذه ربخ نم عاش Le وأ ءاهب ةّقاحلا اهبادآو ةاروتلا تركذ Le اهونغأ يتلا بوُيأ Les ةياورل اهنم

)1( Ernest Renan, Le livre de Job, pp. 1237 134. 

D 2 Jets a لإ آن 
 DS ن le مُهَتضَصَق ڏق سَو 2: &

164. EE 

ŠAنمو 5 نِم  eatوأو َنْمَيَلسَو واد  

 ?w ىنعم يف da di فلتخا دقو . 84 /6ماعنألا ssl sé كِل
PAEA,آه  et؟ح ىلع . Pereنييروكذملا برقا هلال ؛ حوت  

 ؛نكل » «نسح هلجأ نم مالكلا قبس يذلا هّلأل ؛ ؛ ميهاربإ ىلإ ةدوعو ءريرج نبل رايتخا وهو ؛ هيف لاكشإ ال رهاظ

 D يف لخد JE نأ الإ مهلا «رزآ نب ناراه هيخآ نبا وه لب « « ميهاربإ يرد نم سيل هاف « ءاطوُ هيلع لكشي
 Mae «lg » «ريسفتلا «ريثك نبا ؛[ . . ]ًاييلغت

 PL » تركُد دقو . 41/38 ص dt, LS» بكم أ هز الك ْذِإ بو 565 ف (4)
 )17 /38 (yo دوادل ةدحاوو )41 /8لافنألا 423 /2ةرقبلا) A اهنم ous تّصصخ cafe سمخ OLAN يف

 09 /54رمقلا) حول ةدحاوو (41 /38ص) بوُيأل ةدحاوو

 .41 /38ص ؛83 /21ءايبنألا ؛84 /6ماعنألا ؛163 /4ءاستلا (5)

 . 41-44 /38ص +165. 163 /21ءايينألا )6(
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ay لبق نم هّصق تفرع نوكت دق يتلا « برملا دنع روبصلا دبعلا 

 قافئاب :ضوم هوبأق .ريهاشملا نم دادجأو بأ هل لب « طق اتما لمجال « خيرات مالغأ

 طول دلو نم هّمأو 4 Ani اهقافتاب « ميهاربإ نب قاحسإ Lee عجارملا

LSتربناو .ةاروتلا هتدارأ امك ةركن ال « ةيوه اذ بوُيأ ىحضاف  aaهرابخأ يورت  

 هبطاخُيو D ضرعي هلعج نع ينثنت الو «ناطيشلا عراصُي هلْعَج يف جّرحتت ال «لاوطلا
 ام مهفي ee ءًاعنقم ًاريسفت هل مدعي نأ ىلع us «هثالب ببس نع هلأسيو EN باطخ

 هنع ةّيمالسإلا LU ةفاقّثلا يّلخت ءارو تناك هيف ةأر ا هذه لعلو .هباصأ امو «هب لح

 يف لكا هب بّرضُي «مورلا نم ًاميكح AE تفتكاو « هتیدددحُت ملو ءاهيلإ هبسنت ملف ؛ًايبسن
 O Cal liege ىلع ًابوتكم ناك I ؛ ةبيجحلا هللا تايآ نم ةيآو «

 «ساّنلا يف HE راص ْذإ هرفكو هرْبّصل VEN ةركاذلا يف دلخي مل بوُيأ نأ نم مغّرلابو

 PS EL ناك نم يفو Poyi ربص رباص' :ربّصلا ديدش ناك yA يف لايف
 .ut ءاينلا a és ريسفتلا يف تينغأ امك وأ «نآرلا اهرصتخا امك هلق ف.

 . سيلبإو برا نيب عارص ةّيحض ناسنإلا لعجتق «دوجؤولا ةّيثبعب ثّدحُت يتلا EN قئاثولا نم
 JL هناسل قالطناو i عضولا اذه ىلع ناسنإلا ةروشب LUS D IS. ei يهو

 UE بوُيأ حبصاف .

 تنبوأ

(CE ربصلا 

4 

xl 

 يدوهبلا روُص نم ةروُص SV بوبا نأ ىلإو « ىسْوُم نع ةثوروم ةيدوهي ميلاعت لمحت ال ٍبوُيأ Les نأ ىلإ ارظن (1)
 برملا دئاصق نم ًاديصق aia نوكت نأ ضرتفاو « ةيدوهيلا ىلع ًاليخد iel دقف ءاهب ةّقاحلا اهبادآو ةاروتلا يف ةفورعملا
 Renan نانير نأ مغرو Herder. ردريه بهذملا اذه بهذ دقو . مهنع دوهيلا اهتلقن ءًالثم مهيف تراص يتلا «ةفورعملا
 بهذ ام يفنيال اذهو . LH ةقطنلا يف ماع ياس اثوروم ةصقلا نوك يف لئمتب رخآ اضارتفا مدق p ءرمألا اذه دك مل
 .Ernest Renan, Le livre de Job, pp 130 - 131. : يف كلذ رظنا . ضارتفالا ةعقر عسوي امْنإو «ردريه هيلإ

 DA لُسرلا خيرات eg opala نب قاحسإ نب (ليوغر وأ) حزار نب صوم نب بوُيأ وه (2)
 صيع نب مور نب خرات نب صومأ نب بويا” وهو . 254 ص lg Ip» «ةياهتلاو ةيادبلا «ريثك نبا : كلذكو +226,

 قاحسإ نب صيعلا نب ليوع نب صومأ نب بويا" ومو . 135ص A» سئارع « يبلعلا «'ميهاربإ نب قاحسإ نبا
 .260ص «ءايبنألا صّصقو قلك ءدب e يئاسكلا ؛ 'ميهاربإ نبا

à alt )3(135ص «سلاجملا سئارع  . 

 .254ص ء1ج hp ءةياهّتلاو ةيادبلا ءريثك نبا )4(

 .183ص ء3ج «ريسفتلا à LS نبا (5)

Al (6)سئارع «  couté135ص + . 

 . 183ص «3ج ءريسفتلا ؛ريثك نبا : ea i «ةّيمالسإلا ÉGBEN يف هب رهت رهتشا ام وهو (7)
 :ًالثم رظنا ء ةّيبرغلا GLEN يف هب رهتشا ام وهو (8)

Josy Eisenberg & Elie Wiesel, Job ou Dieu dans la tempête, p. 10. 
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 ةضفارلا ةحيصلا هذه نكلو .ةعينشلا ىوق هب ثبعت «هنأشو هكرت مث ءهّقلَخ برل عذأللا

 ناميإلا اهيوتحي EÉN شيعت ىقبت لب « «ةمعتلا ناركنو كارشإلاو NAS ىلإ لصتال ةركخملا

 . هيف تسبح يذلا «سبحلا لعق -رداغُت ال اهّنكلو ca ءانيحرضلا اهسيو ءعضختق ءانيح

DU يف دجن كلذل . يعوأللا ىوتسُم ىلع bj ءاضعب هضعب يكاحيل بدألا Os 

 ءارظُت بويأل  Le:ةّيدوجولا ناسنإلا ةبرجت نع مهريغ نم رثكأ فحرلا مهساسحإل

LE مهيف سبحنيف «قانخلا مهيلع قّيضُي نجّسلاب اوّسحأو ؛بّرلاو سيلبإ اوعراصو 

 ماق توما رَّخأت اذإو . يتأي ال توملا ٌنكلو ءةايحلا ىلع توما نولضفيف ؛ةجرشح حبصيو
 .ةاجتلا نوبلطي ًادحاو ًاناسل اوماقو ءداهطضالاب اورعشف «باذعلا

 ءالعلا وبأ ناك .ةّيمالسإلا ÉG ةفاقثلا يف ةَرَعْلا ميكح رود لّزنتي راطإلا اذه يف
 4B- هتايح ناك هّنكلو .سحلا فهرُم ًارعاش ًاغیلب ًاميهف ًاميلع ناك . خويشلا لكك ال اخيش

 هتمرح ةعيبطلا هذهف .اهيلإ هدشتل ةلعافلا ىوقلا دوهج ترفاضت D ae» وأ « نجس نيهر

CHثيبخلا دسجلا كاذ يف حولا /هّسفن لزنأ برا اذهو ءتيبلا يف هدعقأ عمتجملا اذهو  . 

 رّبع اكو .امهيف هتبيصُم تناكف . لكاشملاَمُأ هدنع حورلاو دسجلا نيب ةقالعلا هذه تلكش دقو

 نجس هنجس تابو AN ةلزنم ىلإ هرغشب عفترا fe A ةقيرطب هنع ريع كلذ نع
 ةطيسب' ةايحلا اذإف . هب لولا ىلع سلا تهركأ ؛دسج ةروص يف هل لّكشت ءًايفسلف

 LOS Le ٌمادقأ a يذلا دسجلا اذإو .ثلاغلا فك ءوّسلاب اهل تدمع «ةمومذم

 Pass «ىذأتف ءةهرب حوّرلا هرواجت

 ثيبتلاربخلانعلأست الف ينوجس نم ةثالثلا يف ينارأ (1)

 ثيبخلا دسجلا يف سفتلا نوكو ٠ يتيب موزُنو ءيرظان يدقفل
«NEء يرعملا :رظنا ."هنع ثحب رسل نع ثبنو ؛هجرخأ بارلا ثبنو  onشماهلا 249 ص ء1ج  . 

 نم ةريثك polie Talh aha ىلع طقسأ دقو .نيسح هط لواح . 33ص «هنجس يف ءالعلا يآ عم «نيسح هط :رظنا (2)

 .bios حطتسلا ىوتسُم دنع. تيقب تلوح كلو «رعاشلل يفسلفلا ملاعلا اذه جلي -bl ةيدوجولا يرعلا ةيرجت

 ثلاغخلا فك ءوُسلاب اهل تدمع ٌةمومدم ila uu ةايحلاورش )3(

 لعج ةقطاتلا سفتلا ىلع بضغ GS هللا نإ نيلئاقلا يأر ىلع ءالعلا وبأ انه ريسي : : ةطيسبلا ةايحلا" :تيبلا ريسفت رظناو

 «يرعملا ."دسجلاب سقتلا طلخ دارأ «هطلخ : ءيشلاب ءيشلا ثلغ نم :ثلاغلا . . اهل اهباقع ماسجألا يف اهبيكرت

ebiشماهلا :250ص ء1ج  . 
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 PME Te اذه ءارو نم ةمكح ًالأبًاروعش رعاّشلا يف رمألا اذه دّلو دقو

 يف داّقولا داملا مايق“ٌرس نعو «تولا همّتحُي يذلا قارفلا ةعاس امهريصم نع ًامئاد الؤاستو

 الهنا نسا دقو: بيقلاو ul نم فوخلاو يخل نب ريتش ىركشو PAU دسجلا

 ءءاربخلا ىلإ رئاس ee ¿ نم ثّدحتسُم ناويح «هيف ةّيربلا تراح يذلا" دسجلا ناسنإلا

  Euفعلا يف هرصنع ىلإ راصو «رقتسا ام اذإ هل .

 ةقحال يه مأ OS i امك داع امف ٌريطأ ارئاط ace يه «هقلقأ حورلا رمأ نكلو
 فئلأراثلا يف تماقأ ولو' هلضف نم سأيت ال ءاهقلاخب .fiat af ”؟رهاطلا رصنعلاب

anريغ حاورألاب ملع ال" نأ ريغ نيقي الو «تاضارتفالا نم رثكيو  Paهفذاقتتو  

oسيل أ !؟دوُجُولا ملو . دوجولا ةركيو نقلا رك: جارمألا هاذ يف مطالتتو  

 يذلا لفطلاب ألا اشا ءادنرت ملأ ":؟ةدالولا نم م ًاريخ مقعلاو '"" ”جاوّزلا نم ًاريخ ءاصخملا

 ثداوحلا نم ىذأ تيقل LA ىلإ تجرخ D « اکو ءرهظتال ءكحيو : هيلع تلمتشا

 A Pau ظيقلاو [ .. ]

 ثوب ةيجاد ليل يفتشم رف ٌمادقا ائموسج لقت )1(

EEثعو ةّدام ؛طيحملا سوماقلا « يدابازوريفلا «"رسعلا قيرطلاو «مادقألا هيف بيغت سهلا لهّسلا ناكملا  : 
 ادصتو كاذب ىذأت تَحِرْب امف

 ديلب هيلع دسج يف ُداَقولا كد

 دامج نم ثدحتسم م ناويح

 ٌرَمَملاِو op ns راصو

 ais : يسقلاخب ينوئظ نإ

 BE فلاراتلا يف تماقا ولو

 نوئظ ريغ حاورألاب ملعالو

 س مومل ًاجوز تحبصا اذإ فيكف

 ادشر تيطعأول اهل ٌريخ كاذو

 taas Lies رهظت ال كَحْيَو :هيلع
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 iay حورلاو مسجلا اذه رواجت )2(
 اوف نوكي نإةيزرلا نيمو (3)

 هيف ةُيربلا تراح يذلاو )4(

 ٌرقتساام اذإ يمسجل ائينه (5)

 ًارئاط تهب شأ ىتفلا حورو )6(

 انداسجأ ضرألا ىلإ دوعت )7(

 هبمهيامُرْفْدلا ليل (8)
 ahai oe ii سايت ال

ee (9)نيت نفد ضرألا يف  
 ٌةرح كجاوز نم ٌريخ كؤاصخ )10(

 تدنو الو تمض الو ,مقعلا اهءاس دق (11)

 تلمتشا يذلا لفطلاب pi اشح ىدات (12)



 ملك «توملا o NOS اذإو ؟تولا مل . هعجضم jasy «هنايك هيلع الي ثوملا ناك

 ْنّمو cu نيب pates ””!؟ريبكلا باذعلا ٌملو PAS AE لوط ملو !؟راظتنالا

 مولا كلذ «توملا وعدي وهو ملألا هيلع ٌدتشيو Po وهف الوح نيعست شاع"
 مهلوقف .نيحلاصلا SENS ءايبنألاو لُسّرلا ىلع ابرح اهتشيف de عيطتسي الو « '”ليوطلا

 نم رْكَم' ةنايدلاو PLEN UN» شيع هب اورّدك «لاحُم هب اوؤاج امو ”هورطس روز لوق"

 .,ءاضقنا نوفرعي امو ءاوبذك دقو [ . . ] هتوم ناح دق رهلا نإ نولوقي [ . . | ءامدقلا

 ءاهيف هدّجم «تاياغو لوُصُت تاذ «ًارحب ةلاسر هيلإ بتكف .ًاباوج دري ال تكاس بلا اذهو
 ءاميلكت هللا همّلكي ملو Pots JUS GES ءاهيف هيلع لواطت SU à ظعاوملا اهّّسْضو

 AUS الأ هرمأ هرّيح .LS هلإلا يف حاصف .هليبس هبي روُت نم سبق نم هنگمالو

oY: (10) 2 ©@) ؛ ”هرمأل عضخيو ءدايقلا هل ملسُيل داع مّن . ةكرتأ ال DSلئازب سيل هلا  

 ادمَجلاو ظيقلا a Lo .ثداوحلا نم

 رفثلاودهحأ تحبصاو يلع

 'هتقهراو بوُطخلا هتلتضظأ

 اددج hiss الإ ل هألا لياز

 اددُم مهل ىصدُي ال وطَخلا فلادو

 باجنم وهف ريصق توم موشلاو

 هورسكطس روز وق ؛نكنو

 هوردك à لاحملاب اوؤاجق

 ءامدقلان ٍمّركُم مكتنايد

 ءامأؤتلاٌةئس تتامو اوداسيو

 ءامنريغمايألاوف قبي ملو

 ءامعُرلا بذاك نم اوعمست الف

 اطاخسإ ضرألا قوف كليجل رذحاف

 ظحللاو ظفللا ىف رمألا هيلإ ملسف

 سراغ pa Le دعب نم ىتفلا ١ ينجيو
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LSىذا تيقث ايندلا ىلإ تجرخ  
 . للا A . عد ىنعمب لعف مسا :هلب

 رفسلا اذنه لاط دقل يرمعل )1(

 Ds pi بدعم كوخا(2)

 دق برتفُم وهف ًالوح نيعست شاع نم (3)

 Saas لهك نم ساثلا دهاشو
 دما هلام ليوط مون توملاو )4(

 Le gup لاقم بسحت الو (5)

 ديغر شيع يف سانلاناكو

 Late lg à اي اوقيفا اوقيفآ )6(
 اوكرداف ماطخلا عمج اهب اودارأ

 هوم ناح دقرهدلا نإ نولوقي

 ةءاضقنا نوفرعيام اوبذك دقو

 يف كلذ رظنا OU هب ضراع' هلأ ىلإ ءامدّقلا بهذ دقو .تاياغلاو لوُّصُفلا ؛يّرعملا ءالعلا وبأ (7)
 . ةعباتسلا ةحفصلا « محلا ةمّدقم

 هكردم تسسن pol هنإلا انما )8(

 ta lg نميهملا هللاب تنك اذإ )9(

 ٍلئازب سيل هللاف نكي امهمو(10)

teas mm sm ems 



de ردب لحنأو «بلقلاو :نكامتلاو ءايرتلا LE M ول Peu 
du يدل ةنها ةنهام سمّشلا لظتو «يسريو ءًالبج ًالبج oi ريسي «ريظن هل سیل دحاو PUS 

 ءاضقلا  AE”مهيف يقت ال نيذلا ساتلا ىلع لمحو  Àعفنيالو  spمهبط الو
an s, CR 23» 200) 7 للا arr ب و دال ل NS 

 ء هودوعت ام مهراغص مهخويش ثروي سیسخ بعشو رش موق مهف .' مهتفوصتم الو

 ًاعيمج مهل مهال «"”نيملسُلاو ىراصتلاو دوهيلا نيب الو '''”مهمّجَعو مهبَرَع نيب قرف ال

 اطلتخُم سانلا فوئصب نكت الو

 ابلقلاو نيكامّسلاو LAN ىدباو

la uiابلق ٌةمصاق ًءاملظن  

 ىسريو السبج هرمأريسي

 سرب تسام ما سسيقلب امف

 سرطب ظسفحُي مسلو ةلمعمب

 ىقرشم لحنتلاب ضرامو

 E E تف يف

 DE مسسسيوقتب نيرهشم

 ىشاتلا فرتملا بلق نال يمتسيو

 pates فوط ٌناض مهشاب

 اوسبع نإ A الو agai كل
 سيسخ مهلك نا ده شأو

 اودجو اسك ًاديلقت َنيدلا اوثروأو

 ىيصلا اهذوعي ميش ىلع

 سانجو هباشت لها ملظناىف

 Lg لج يذلازع «هريغ ىفو
 aY ىراصتلاو ىَسومب تفاطأ

 دحج وأ كنت نمم اهنوُلجُي
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 . مهنم فيعّضلا ىلع HE ةايحلا ريغ

 Ia hapaa ثبلاف هلل مكحلا(1)

 ىهسلا قلخ يذلا هللا مكيرف (2)

 هلامك دعب ملا ردسب لحناو

 ريقه يحلو بود )3(

 هيدلةنهام سم لا لظت

 هيف مالسقألا ام طخ ءاضق )4(

 لاح تتاب يبرر نت (5)

 الام وأ متدرا نإ ا تمصف

 ائتّفام ميجنتلا اذو بيبطلا نإ )6(

 ةيزام ليلعتلا وفو نالثعُي

 مهتبسن لقعلل تدهش ٌةَيفوص )7(

 . قئعلا قدي : صقي

 اوطسب Ol Syp الفرش ٌموقلاو )8(

 هينب وأ مدأل يدم حامو )9(

 اوفلس مهل ءابآ شاع امك اوشاع (10)

 اهنم hyä يرجي تاداعلا ىه
 انو نو كاد معو برع (11)

 !Ue ىفاتتيب افالتخا اندجو )12(

 ةئمأل ىعدي تبسلاو ةعمج انلا

pins هلا âne a ىقاوبل لهف ١ 



 Pool مزلف « PANNE سلا نم قبي مل لاؤّسناو ىوكشلاو ةروّدلا دعبو

 tels الو edf نم سالا هجرخأ الف « هير نع تكسو «هولزتعاو «ساتلا لزتعا

À Leiًاتکاس لظو  LL 

 ءانيف جلتخي Le هلثم رّبعف يلا بويأل ةروُص اندنع AE يرعما ءالعلا وبأ وه كلذ

 «هربص الإ بوُيأ يف رت مل GUN هّسسلا نكلو .لاؤسلا بجو ثيح لءاستو «ةمكحلاب قطنو
 وه هك

 ADS ءءالعلا وبأ اهزرحأ ةناكم نم هتمرحو

 . نصل نم م ةيادبلا يف تمّصلا مزل . بسحو ًارباص - رمألا عقاو يف  بوُيأ نكي مل

aus dueقلطنا م . هبحص يفو «هّير 788 . هل ىرج ام يفو «هرمأ يف رّكف  
 تواهتو «همحل طقسو « ىرخأ ضارمأو ماخاب هدسج بدعت دقو «ملألا ةعول وكشي هناسل

 < اذه يف Lai ee لا هيف عتري ثييخ دسج نم هلا . Sax دودلا لكأو «هماظع

 مل هلثم لءاستف . ءيشل حلصي ال ءًاراعو ايزخو gli دسجك هدسج ناكف . هيف رخني

 ىلع روشيو ءحورلاو دسجلا نعلي ماق باوجلا رّدعت او ؟ ةدلاخ Á ليق يتلا حورلا كلت هَ

Laملهي يق :ساّنلا ملاع ىلإ هئيجم ىلع رسحتیو «نوکلا اذه يف  afتيل ايو  
 ءالعلا يبأك ءاج هّنكلو . رق رقاع تناك هتدلو يبل مألاو ءاميقع ناك هلمح يذلا محّرلا

 2 OS a) اذهو cg ةايحلا هذهو «هقهري باذعلا اذهو دوُجولا ملك . .ًاربجم

 يف دوجولا مل !؟مهيلع اديس  سمأ ناك دقو ca هل اورادآ سان نيبو «هل رگنت ملاع يف

 ىلإ بلقنيف . يتأي ال توما نكلو «تولا ىمتيو !؟فيعنلا ةوعد بلا هيف عمسي ال ملاع
 !؟كلدع نيأ !؟ةمرجملا ضرألا هذه ىلع ءاقبلا مل !؟ يتلا مل !؟ينتدجوأ مل : .Set هیر

 «ةديمحلا هلاصخيو Li هلاعقأب ديشُيو « هيضام ٍبوُبأ ركذيو | تنعي الو برا تكسيو

 نيس EN ىل قي شت اذإ قفرب أش ىقلاسخ لابسأو (1)

 ىتئمص تدراو ىسقطنم اودارأ يدتع ًءاسلجلا ىفتبي اذامو )2(

 رساخب تسلف ًاحير دقي مل اذإ ةه تمزلف رجم يتوكسس تسير
 ad ةّينملا لع يدوفوو يموس عفرا تسلو يسموص لاط (3)
 .13/2 «بوُيأ «ميدقلا دهعلا (4)
 . 183-184 ص ص :3ج ءريسفتلا «ريثك نبا (5)

 .2/3-12 «بويأ ؛ميدقلا دهعلا كلذكو ,57ص 9م OAN ليوأت يف نايبلا عماج ءيربطلا (6)
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 مهرهاظتو « عفانملا ءارو مهيرجو «سانلا قمح نيو «هل ضّرعتي يذلا داهطضالا حضفيو

 . ةيناث مّلكتي الأ مسقيو تكسيف «تمّصلا عيرص hine . ةمراع ةروث روثيو . نيدتلاب

 همالكب رئوي نأ عاطتسا دقف .ةّرعملا خيش لشف ثيح حجن بويأ نكلو . تمّصلا مزلو
 ملكت is .اميلكت همّلكف «هتمص نع جورا ىلإ هرطضاو ؛ هسفن l يف ديدشلا عقولا يذ

 نم La بلا هيف ناك à يشيم ملاع نمض اهجاردناو ةياكحلا مّدق ايتو ءدبعلا تكس بلا
 هتريسم تناكو «بوُيأ ثحب Eu ناك .يفسلفلا ءالعلا يبأ ملاع يف رّيغت ام وهو .هدبع

 «هيلاعت يف ÉY ؛برلل اهيف ُةَبلَقلا تناك «ىرخأ ةّيركف ةموظنمب قطن هّنكلو «بويأ ةريسم

 .رشبلا ثيح ىلإ ردحني ال

 ةياهن يف تكس مث Late ةيادب يف تكس يذلا  بوُيأ نأ فدّصلا بيرغ نمو

 ركذي ملف ءاهيناعم os ءاهيلع Lib ىّتح «ةّصقلا عاقيإ يف هتمصب AN ىلإ ص لا
ogl PENتم نين هاج ترا تجف .هربصو هتمص نم ناك ام الإ  nue jتناك  

thتمّصلا هتيادب » Tntتمّملا نمزو تمّصلا نمز نيب ةلحّرلا ًنأكو «تمّصلا هتياهن  

 یقتلاو «كانهو انه فّوطف « ملحي ناك ْنَمَك بوُيأ اهضاخ a ةلحر تناك .ٌنكت مل ةلحر

 «موقلا صحفو opaa هّسمو «كلذ نعلو ؛هبطاخو ءاذه بطاخو ds سيلبإ

 .ريغتت مل يتلا عقاولا هتايح ىلإ داع .هتمص ىلإ داع E .هتملك مهيف لاقو «مهرواحو

 . عيدبلا ةّصقلا ملاع يف SES «بويأ تمصَقلَ

 :ةليمجلا ةّصقلا بوُيأ - 2

 اهقّقلو gas» ًاراصتخا مهضعب اهرصتخا . ثارّثلا يف دحاو لكيه تاذ بويأ ةصق

 ءاحضاو ًاّييدأ ًادْعُب مهضعب اهاطعأو «*كانهو La نم اهرصانع عمجف ءًاقيفلت مهضعب

 يصّصَقلا عادبإلا يف ةيآتتابو ءاهيناعم تنايو ءاهئادحأ تبقاعتو ءاهتخُل تماقتساف

 254ص ص «1ج cl AAB ةيادبلا ؛41 40ص ص «4ج ؛185 183 صص ص «3ج «ريسفتلا ؛ريثك نبا (1)
 كلذ اللص ؛اهليصافت يوري ال Ey :ناطيّشلا عم ةقالعلا كلذ يف Le ؛ةّصقلل ةوكملا رصانعلا ريثك نبا ركذي .9
 183 ص «3ج «ريسقتلا :رظنا JAN لاحل اهانكرت” :رابخألا هذه هيلع تناك يذلا لوُأعلاب
 . 266 260 ص ص «ءايبنالا صّصقو قلل ا ءدب ءيئاسكلا ؛ 145 135ص ص à At سئارع « يبلعتلا (2)

460 



 تدبف ؛ىرخأ ةغُل نع ةمجرتُم ةليخد Les اهرابتعا بعصيل ىَّتح «ةليمجلا G ةغايّصلاو
ALU eusتعضخف « لكيهلا سفن ىلع  ًاعيمج مهدنع  تظفاح اهتکلو  

 اهب تّرم يتلا E اهنم روحم JS للم ؛ ىَرْبُك رواحم ةئالثل اهتبيكرت يف
 ةداعسلا ىلإ ءاقشلا نم مث $ ءءاقشلا ىلإ ةداعسلا نم اهتداق يتلا ةلي يوطلا اهتلحر يف ةيصخشلا

 ةّصقلا هب تربع « دسجلل بقت ىرخأ ىلإ ةلاح نم IE اذه بحص دقو . دیدج نم

 . ةّيصخشلا هشيعت يذلا ol يف ةلصاحلا Vol نع - ةفيرط ةّيدام ةقيرطب

 :ًاديعس ءرملا ناك ءدبلا يف 1

ESشيعيو «ةقلطملا ةّيياجيإلا اهرمغت « ىلرألا ةرطفلا ةلاح ةّصقلا يف ُةّيحاتتفالا ةلاحلا  
 معن «ًارباص ناك .aff هيلع هللا تاولص  قيّدّصلا بوُيأ رمأ ءدب ناك“ : هلإلا لظ يف ءرملا اهيف

 ا و PAG ءءافطصا دق هللا ناكو [ . [ ”دبعلا

 نم هيف ام el مالا" ضرأ نم وأ “ ”ناروح ضرأ نم [ Jah ٠ يضارألا لك لمشت

 dde êtes . “اهلبجو اهلهسو ءاهلقسأو اهالعأ [ . . ]”اهبرغو اهقرش
 . هريغ رشب لك ضرألا هذه ىلع نم ةّصقلا és . ءدبلا يف تناك يتلا ةسّدقملا ضرألا كلت

 نظل ىح ءرككلا هللا دابع نم سالا الو «هتانبو هؤانبأ الو «ثادحألا يف هتجوز Ja الف

euكاذ ْذِإ ديحولا قولخملا ناك  . Dsرابتعا ىلإ كلعفدتف ءًانايحأ اهرصانع ىّرعتتل ةّصقلا  
 «ءدبلا يف تناك يتلا هللا ضرأ بوُيأ ضرأ روصت ىلإو « مدآ لثمك هلثم «ءدبلا ناسنإ بوُيأ

 «بوُيأ ركذي هللا اهف .لصألا ةا يه تناك اهّلعلو «ءامسلاب JL ىلع تناك يتلا كلت

 اهلكيه ىلع يرّبّطلا دنع ةّصقلا تظفاح دقو .70- 55ص ص :9م OU ليوأت يف نايبلا عماج «يربّطلا (1)
 «ةحيصف Í تناكو «ةمجرُم وأ ةليخد اهّنأبرعشت el ةغايص اهغاصو ءةاروتلا يف اهل ناك يذلا ماعلا

edsرعشت الف ؛  Aهلقن امّنأ ىلإ ًارظن ؛ لصفلا اذه يف ًاريثك اهاندمتعا دقو « يورك ص قلا ىلإ يمتتت  

 aN ماعلا ىنعملا ىلع هتظفاح مغر ءًاريثك ًارصتخمو ازجم ءاج ريثك نبا اهنم
 .55ص 9م OU ليوأت يف نايبلا عماج « يربطلا (2)
 .63ص ؛9م TAN ليوأت يف نايبلا عماج « يربطلا (3)
 .255ص lg ءم «ةياهنلاو ةيادبلا «ريثك نبا )4(

(S)9 ليوأت يف نايبلا عماج ؛ يربطلا p OLAN56ص . 
 . 63ص :9م TAN ليوأت يف نايبلا عماج «يربطلا (6)
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 GAS م هلوح نمو ليئاكيم هاتي مت «ليئاريج À ؛ هيلع ينثيو

 فقيو «عمّسلا قرتسي سيلبإ اهو . PU ىلع ةالّصلاب مهتاوصأ قلطنتف « شرعلاب نيقاحلا

 عمس ملف[. . ] ةّنجلا نم هجرخأ نيح مدآ ىلإ لصو S فقي ناك ثيح تاوامّسلا نم

 ,Pa يغبلا هكردأ [ بوُيأ ىلع ] ةكئالملا ًةالص سيليإ

 دنع هل بوي ناسنإلا اذهف . ىلوألا قلا ةّيلمع ديدج نم ايحن LÉ ph ءيش لك

 .دسحلاو يغبلا هكردأو «ىبأ سيلبإ الإ « هيلع Åh «ةكئالملا هل َدَجْمَل ,ةّيلع ةناكم هير

 ناكو «ًاعيدب ًاليمج ءيش JE ناك . قلا م ةعاس « لوألا سّدقملا نمّزلا خسرت ةّصقلا اذإف

 «ةدوهعملا ةّيذاملا هلئادبب يوامّسلا ميعتلا اذه نع ةّصقلا ترّبع دقو .ميعن يف ناسنإلا

 هرصانع ؛هءارو ملاع ىلإ تذفنو « عقاولا نم تجرخف AH تزواج ىَّتح ماقرألا تعفرو

 aa JUI فانصأ نم هل [ . . ] لاملاو دلولا ةرثكب ىنغلا“ ÉS غلب بوُيأف . ةسّدقُم وأ  ةّيثيم

 Va RS ةّدعلا يف هنم لضفأ Je نوكي ال ام ريمحلاو JE منغلاو رقبلاو لبإلا نم

 دبع لكل «دبع ةئام سمخ اهعبتي «ناآّدف ةئام سمخو ءاهتاعُرب ةاش فلأ" : كلذ ضعب رظناف

 ةسمخو ةعبرأو ةثالثو Sl نم دلو ناتأ لكل oti نآَدف JE ةلآ لمحو «لامو دْنوَو ةأرما
 كلذ قوفو

 دعج co ميظع ءًاليوط ًالجر“ « ءاهيو نسُح اذ ناك“ . ةلحرملا هذه بويأ رظنا م

 ىلع ًابوتكم ناكو «نيدعاسلاو AI ظيلغ «قنعلا ريصق « قل او نْيئيعلا نسح «رعشلا

Ds CD)يذلا وم ليئاربج  Aleءريخب ًادبع هللا رگد اذإف «مالکلا  LAهلوحو « ليئاكيم هاّقلت مث «هنم ليئاربج  
 لهآ نم دبعلا كلذ ىلع ةالصلا تراص Ga SGD يف كلذ عاشو i شرعلا لوح نم Ge نورا ةكئالملا
 الإ سیا عري ملف [ . . ] ضرالا ةكئالم ىلإ ةالّصلاب هيلع تطبه «تاوامّسلا ةكئالم هيلع تّلص اذإف « تاوامسلا
 يغبلا هكردأ ةكئالملا ةالص سيلبإ عمس ملف ء « هيلع ىنثأو « هلا هركذ نيح كلذو «بوُيأ ىلع ةالّصلاب اهتكئالم بواجت

 .55ص :9م «نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج ٠1 se À . . ]دسحلاو

ES Re aا  
 .63ص 9م e AN ليوأت يف نايبلا عماج : يربطلا (3)
 :ءايبنألا صّصَقو قلا هدب a يئاسكلا : يف ددعلا رظناو .56ص 49e «نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج « يربطلا (4)

 ءاروو «ناتآ فلأو «لغب فلأو «منغلا نم سأر فالآ ةرشعو «رقبلا نم اهلثمو à سرق افلآ هل ناكو“ : هيفو 1260 ص

 . 'دالوأ مهلو i هئامإب DE «هل كولم عار اهنم ةئام لكل ءناعيبت وأ عيبن يشاوملا هذه نم دحاو لك
 260 ص .ءايبنألا yaa y Stone ؛يئاسكلا (5)
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 -ÉL هيدعاسو هیگاس ظلغو هسأر مظعو هتماق لوُطو هنسح يف وهف . ialt ىلتبملا هتهبج

 مالكلا اذه اضيأ ءدبلا يف هخّسسرُي اعو .ءيش لك يف دلا زواج يذلا ءلّوألا H ناسنإب

 . شرعلا ىلع وأ حولا يف ةبوتكم تناك يتلا ةبيجعلا AL BL يذلا ءهتهبج ىلع بوتكملا

 aslay ؛هدمحب Dpt ةكئالمو «هدبع نم بيرق قلاخ بر :دبلا معي LE ناك
 يمحيو «نيكاسملا معطُي :نيكاسملاب اميحر ءآّيقت ارب ناك" «"دبعلا معن” دبعو .هدبع ىلع
 «هيلع هللا معنأل ÍSLE ناكو .ليبّسلا َنبا ّْلبيو «فيتضلا مركيو AN لفكيو ؛لمارألا

 ىنغلا لهأ نم باصأ ام هنم بيصي الأ سيلبإ هلل ردع نم عنتما دق « ىنغلا يف هلا حل امم
 هنع سيلبإ ةلفغ ًنكلو . ايلا نم هيف وُ اج هلا رمأ نع لغاشتلاو وهسلاو ةلفغلاو ةّرغلا نم

 ا ای ی ا ید ر ne ER AA ARS تح

 نم لّلست امكو . ةكئالملا ناش هنأش بلا يدي نيب هيف فقي ناكم اهيف هل « اهيلع 335 ريثك

 -És o-  دسفُيو «برلا دنع هتوظُح هيلع دس ماقف «بوُيأ عم FEN داعأ «مدآب عقوأو لبق

 .برلا ةرضح يف مئاقلا ماظُنلا

alati ÉJ داسفلا ناك fu 2 

 La Las يكاح ءاهل ٌةّيحاتتفا Las اهتضرع يلا ىلوألا ةلاحلا تناك اذإ
 ةّصاخلا ةّيركفلا ةموظنملا لّدبتو «لاوحألا ريغتب ن نيني ةينالا ةلاحلا ناف « ىلوألا ةّيمدآلا قلما

 طي ناک ۔ hdi بادجلا ةرضح يف فقي ناك هلآ مغر سيلب] نأ مدآ مق يف انيأر . قلاب

 هطّلس برا الو ؛هعورشمب OA ربخأ وه الف Lou بايغ يف «مدآ ىلع ةرشابم هاوق

 مث «سيلبإ GIE هللا :ضعب نع اهضعب ًالقتسُم ةّصقلا كلت يف تدب فئاظولاف .هدبع ىلع
eGهطقسأف . مدآ طاقسإ ىلإ سيلبإ ىعسف «ةوادعلا امهنيب تأشنف . eds 

 . ةرشابم ةقالع لك امهعم عطقو «ضرألا ىلإ امهطبهأ ثَدَح ام ثَّدَح الو . ظحالم

LEA ةفاقثلا نع ًابيرغ ودبي رخآب هلادبتساو «ريكفتلا اذه رايهناب بوُيأ Les يف ds 
 سيلبإ نيب ةقالعلاف . ًاضيأ ليئارسإ ينب ةفاقث نعو لب « ةيمالسإلا  lgامهو . ةرشابم ةقالع

 . 135ص «سلاجلا سئارع « يبلعتلا (1)

csa )2(ليوأت يف نايبلا عماج  TAN63ص «9 . 
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 اذه امهعفد دقو . بوُيأ فيعضلا دبعلاب زوفلا لجأ نم نايرابتيو لب «بنج ىلإ ًابنج نالمعي
 ًانمز ةريتولا كلت ىلع روُمألا لظتو .حضاو بجوُم نود هماليإ يف لاغيإلا ىلإ يرابتلا
 ةنس ةرشع ينامث وأ ؛ًارهشأو نينس عبس وأ ءنينس ثالش ءالبلا يف ٍبوُيَأ ثكم ْذإ ؛ًاليوط

 يف ناطيشلا يوتسيف . بويأ هلا دبع يف ءاش ام لعفو ON OS سيلبإ اهيف مكح ء ةلماك

 نود «قباس يثيم ريكفت راطإ يف انسفنأ دجنو ءهضيوعتو هقْلَخ داسفإب موقي «هلإلل ادن ةّصقلا

 انل ضرع دقو .ٌرّشلل ًاهلإو ريخلل اهلإ نوكلا ىلع بصي « مدآ lé صاخلا ريكفتلل كلش
 Ahura ادزم اروهأ رّيخلا حورلا نوكلا ىلع موقي ثيح ؛سراف دالب يف ريكفتلا اذه لثم

«Mazdaریرشلا حورلا هيلع هل اضراعُم موقيو  Ahriman Le afهيف ىّلجتت ماظن ومو .  

 ؟دالبلا كلتبو ءريكفتلا اذهب ةقالع ىلع بويأ ناك لهف ÉN EAN- يناعم ىمسأ

 حكر لخد Le ناطيّشلاف . هخّسرُيو «داقتعالا اذه يومي ةّصقلا يف ءيش لَك

 اذهب موقي ol لبقو .ديدج ءانبب هضّوعو «ُبّرلا هدّيش يذلا ليمجلا ءانبلا مده < ثادحألا
 «بوُيأ كدبع رمأ يف ترظن“ :هل لوقيو هنم هفقي ناك ًافقوم هللا نم" افقاو هدجن «لمعلا

Éagهيلع تمعن دبع  BASS te. ESمل مث  callهرج ملو  
 Va ندبعيلو OLIS, I A i نثل «ميعز كل Us «ءالبي

 ؛هئبعل اعترم هلعجيو «هنأش نم hs ؛هدحو بوي رقتحي Y SUI ىلع لواطتي فيك
 ةقالع هدابعو برا نيب ةقالعلا دأب لوقلا ىلع  اضيأ  رساجتي cet ىتم هنأش يف رظنيف

 نمو .هريغ اودبعو «هوسنو «هب اورفك مهطعي مل نإو «هودبع مهاطعأ ot .ريغ ال عفن

 «هلآدن هسفن -Jau - بلا ةرضح يفو وه اه! ءاهدلل اي !؟هتاذ سيلبإ سيل أ !؟هريغ نوكي

 te. St روُمأ ريغي نأ عيطتسي « «ميعز .À ةأرج لک ۔ es. JUS دعي

 يف هل نكت مل ّيعرشب هسفن طاحأ لب ؛ءاوغأف ؛ةرشابُم بوُأل ضرعي مل . . دیدج نم هءاهد

 دقل .برلا لمع نأش هنأش LA Sue حبصأ بلا هيف هل دذ dus . ةّصقلا هذه ريغ

 دقل .ةحبارلا هتقرو يه كلتو .هرمأل خوضرلاو هلئابح يف طوُقسلا ىلإ هللا عفدي نأ عاطتسا

 .184 183ص ص ؛3ج ءريسمتلا ريثك نبا (1)
 .153 150 ص ص هالعأ انلمع رظنا (2)

 .55ص 9م LAN ليوأت يف نايبلا عماج «يربطلا (3)
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 ,ä « ديري ام لعفي الأ بلا هل حمسيو DS لعف Jai «برلا نم بيرق ألا قلم نیب
 هرارقإو «هل دهعلا ديدجتب سيلبإ ىلع Oo لخبي ملو . هلثم ًاميعز ًالعف هربتعيو ءهلمع كرابي

 ol هنم بلط .نمّرلا يف ةرمتسم ةمئاد همهم تحبصأ ىح «كلذ هنم بلط LÉ رمألا ىلع

dlدقف «قلطنا“ : هل لاقف «هلام ىلع  GÉLÉ.ىلع هطّلسُي نأ هنم بلطو . "هلام ىلع  

 JUS «هدسج ىلع هطّلسُي نأ هنم بلطو . دلو ىلع كتطلس دقف ءقلطنا" : هل لاقف «هدلو

 I ىلع بوُيأ لْمَح يف  ةرم لك يف  هلشف مغر Peace ىلع Gel دقف «قلطنا“ :هل

 « لبقتسملا يف لاوحألا رّيغت نع don ءرمألا هل نّيزيو ON ىلإ دوعي ناك p ءامات ًارفك

 هفلكيو ءدقعلا هللا هل دّدجيف . بويأ لاح HE تالوطُب نم هيف يتؤيس امو «بيغلا رمأب هئبنيو

 ال ثيح نم هتناكم سيلبإ هبلس دقل ! بر نم هل اي .ربكأ ةّيعرش هبسكيو «ةديدجلا ةّمهملاب
 هّنأ-سيلبإ ةرضح يف يسن ا ؟رثكلا هلئامش نم لوهجماو لبقتسملاو بيغلا رمأ سيلا .رعشي

 !؟هريغ A نوكلا يف لعلف «بّرجُي نأ دارأف « هتناكم ىلع فاخأ ؟رمألا رطسُم وه

 نكلو .ةديدج ةّيركف ةموظنم راطإ يف does ىلع TER agi ei يف ءيش لك
 Le تاظحل يف تحتف دقل . ةّيمالسإلا ٌةييرحلا ةفاقثلا طق  رداغُت مل اَّناكو ثّدحَي ءيش لك

Ltتانايّدلاو ةفلتخملا تافاقتلا هجو يف هّيَعارصم ىلع  ie yiIماظن يف راكفألا تلعافتف  

 لهني لب . هنيعب ملاع لظ يف هسفن رصحي الو « دودا فرعي ال لايخملا نإ . ماجسناو ماثوو

 De ؛ًاراكنإ الو ةجض الو ًاضارتعا LE الف ءآمكحُم اميظنت AI مظنُيو . كانو انه نم
 SE هنطاب يف ناك

 ىلإ ىعس ىّتح ELH يف ًالعاف هب فارتعالا زرحأو « ةّيعرشلا سيلبإ بستكا bi ام

GE؛ءيش ال نم قلخي ال سيلبإف . هلعف هيف لعفي  lleىلإ يربني وُه  SÉهروصي هريغ  
 ءاملاك «لصألا ةميدقلا ÉU يغب الف «ةايحلا هيف ترج ام قلا نم راتخي وهو .ًاديدج ًاريوصت

so Liيشامي اذهو .ناسنإلاو ةيشالا رعي امّلإو ءراّثلا  RATERتماقأ ْنإو يتلا  

 55ص 9م of» ليوأت يف نايبلا عماج « يرّبَطلا (1)
«ce a )2(ليوأت يف نايبلا عماج  OTAN57ص :9م  

 .57ص 9م TAN ليوأت يف نايبلا عماج « يربطلا (3)
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 دوج يف بيس هعلعج ام ريثك لب ؛ دول يف قياس يخل حولا تلعج نن نوكلا ىلع

 ةصق يف سيلبإ روصي ال كلذل . . را نم سيلبإ GIE املثم ران نم lé «هتاذ ريرشلا حور

 .ًاديدج GS هقلخيف « نئاكلا بوُيأ ىلإ ىعسي لب . بارت نم dE بويا

 يذ لگ ىلع ةد سيلبإ اهيف لسرُب ؛ةّيريضحت ةلحرمب À ىلإ لوما يلمع دع

لاو ةسلابألا نم دج هل سيلبإف . oai لوح ةايح
 RARE هدنع يه « تيرافعلاو نيطايش

ىلع اهلسراف .هتارارق ذمو ءهرمأب رمتأت هللا دنع
 سيلبإ ناك . .هيلع تتأف «بوُيأ لام 

لب «ةيشاملا ىوتسُم ىلإ لزني الف «ةريغّصلا روُمألا يف ةرشابم  لّخدتي ال ءًايلاعنم
 ينتكي 

 لبق نم. لسرأ هللاف . . هللا لعفي املثم لعفي à اذإف . . هب رمأ ام هدنج زجنُيف «رماوألا رادصإب

ف à « لوألا ضرألا ناک ىلإ ةو هعكئالم
 ىلإ ةكئالملا لسرأ هللاو . . مهولتقو «مهودّرش

 ةّيلمعك ةليلجلا A يفألإ لكي ملا . . قلا يف هلمعتسا يذلا بارّثلاب at ضرألا

 es « «لعف ام لعفي سيلبإ اهو .ًالثم ناسنإلا قْلَخ
 cu روُألاو . . لّخدتيل ةليلجلا رومألا

Esموي قلطناف . .اهتاعّرو َلبإلا تأف“ : :ًالئاق نيطايشلا ءامظُع نم ًاتيرفع رمأ . ناسنإلا  

 تحت نم راث A سالا رعشت ملف « ءاهبعارم يف تتبثو ءاهسوُؤُر تعضو نيح كلذو «ليإلا

هنم وندي Y « مومّسلا cui اهنم خفنت «ران نم راصعإ ضرألا
 لزي ملف «قرتحا الإ دحأ ا

 ab: SG نيطاينلاءاملُ نم رخآ اتيرفع رمأو .””اهرخآ ىلع ىنأ get اهقرحي

 EAP LE اتوص حاصا SL امير es . اهتاعّرو منغلا

ئاق نيطايششلا ءامظُع نم رخآ اتيرفع رمأ م Payless اهرخآ
 ٠ ثرحلاو نيدادفلا تأف' : :ًال

 DOME SR . مهمؤي قلطناف
 ملف . ا

Esفسنت «فصاع حير تيه  Éكلذ نم ءيش » Eنکی مل هل هلاک  . 

 تلمعتسا : بوُيأ لام ىلع ءاضقلل ةفلتخُم ةحلسأ” تيرافعلا تلمعتسا
CUيهو  

و مهن سنج نم باقحل دام تناكف «هبحصو سيل مخ
 يف لل اهلمعتسي ملا هذه

es )1(نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج  à56ص 9م  

s 4 )2(49 ليوأت يف نايبلا عماج e a OTA56ص . 

 .56ص 19 à نآرقلا ليوأت يف نايلا عماج ؛ يرّيَطلا (3)
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 تتأف «فصاعلا حيّرلاو «لتقف «توصلا  ًاضيأ  تلمعتسا اهتكلو . ايق يويندلا باقعلا

 تخفنو «ناکف ءْنُك :توملل تلاق cd لثمك تيرافعلا لثم ناكف . يح ءيش E ىلع

  تكلهأف 5

 يف داقتعالا ىلإ بوُيأ عفدي نأ عطتسي مل تءاش ىن تيرافعلا هرشنت توما اذه نكلو

Aايهلإ ًارمأ دنع عرزلا فالتإو عرّضلا كاله ناكف .هللا ىلإ كلذ رمأ در لب . . AUS 

 « يّمَأ نطب نمت جرخ ًانايرع « ينم عزن نيحو « يناطعأ نيح هلل دمحلا :لاق ةثر

a 

 نادقف هدزي ملف ءًاميكح lOS .اطعأ او h S هللا «هتيراع ضبق نيح عزجتو

 ةبه اهّدعو EU» رومألا ىلع ىلاعتف . هيف دهزلا بناجل ًازاربإو «هتمكح يف اوسر الإ لالا
 . تقولك يف ناسنإلا نع pi Foi نكمُي ON نم ةيتقو

 ىسانتنف « ةّيدوهي وأ ةّيمالسإ ةينيد ميهافم نع ريبعتلا ىلإ REN هذه يف صّصّقلا دوعتو
 co BE قوف هعفرتو bals «DAS نيح م هتلعج يذلا سیل ةظحل

 مث مث .هسفن يف رمألا ريديو «هبحص ريشتسي PAD ًائساخ' هارتف « هناطلس سيلبإ بلستو

 Don . هتانیو هءانبأ : كلب ام ريخ هبلسيو «هسفنب ٍبوُيأ رشابيف "برحلا ناعمعم' لخدي
 . ىطعأ ام ذخأ هللاو « ىطعأ هللا :لاقو ””رفغتساف ءرصبأو «ءاف نأ ثبلي مل“ هّنكلو .بويأ

 دقتعي يماس ريكفت نع صّصَقلا تربعو «هيلإ تدر هللا نم La «JUS هدنع ءانبألا ىوتساف

 .386. 385 ص ص هالعأ انلمع رظنا (1)

 .22/10سثوُي à EN باقع يف فصاعلا Pi à لمعتسا دقو )2(

eus cl )3(ثم ةفلتخُم روُص يف ةرابعلا هذه درتو .56ص 9م «نآرشلا ليوأت يف نايبلا عماج  : ffهلام  
 ةذوخأم اهلك يهو . 136 ص ؛سلاجلا سئارع à يبلمتلا «”هذخأ ءاش ذو ءاهكرت ءاش نإ Les ؛اهينراعأ

Geنم تجرخ ًانايرع“ : 22-21/1 ٠ بويأ ٠ ميدقلا دهعلا نم يف درو  eoىلإ دوعا ًنايرعو  La as 

 OUEN مسا نكيلف «ذخأ بّرلاو à ىطعأ

 56ص 19 TÄN ليوأت يف نايبلا عماج «يربطلا (4)
 CE à als «ءاف نأ بويأ ثيلي ملم[ . . ] هسأر ىلع اهعضوف «بارثلا نم ةضبق ضبقو «[ بوُيأ ] ىكبف” (5)
 دك رمو rs :20/1 ksi ؛ميدقلا دهعلا - 57ص Ip UN ليوأت يف نايا عماج 1458
 موقي يتلا دادحلا ge نم ةروُص بوُيأ هب ماق يذلا لمعلا اذه لمْ . ”دجسو «ضرالا ىلع رخو «هسأرو هرعش جو

 .Josy Eisenberg & Elie Wiesel, Job ou Dieu dans la tempête, p„ 62 :رظنا . بيرقلا نادقف دنع دوهيلا اهب
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 ةايحلا بلس هينيو هلام بوُيأ بلس ÉD .تلاز اولاز اذإف Lab» ةنيز نينبلاو لامل نأ يف
Aضرألا هنأ قيصل ءادجاس اراخ هيلإ رظناف » Yتوص الو «غارفلا ريغ هلوح <يش  

 الإ ءيش لك نم دّرجتو us» هتقالع تعطقلا . هتادحو سنوي نج الو سنإ الو ءهلصي
 ناك مّن . PA ىلإ دوعأ انايرعو ob نمت جرخ ”Us :اهددرڀ ةمكح نم

 نطب نم جور Las « tbk نيب ةروصحم ةايح نع ةلمُجلا هذهب بوُيأ ربع دقل . تمّصلا
 JU «ةنيزو ميعنو دغر تاذ «ةليمج  ةايحلا هذه ةّصقلا تلعج دقو . "كانه" ىلإ ةدوعلاو مالا

 هيف ًادوُجْوَم هللا ناك La ءاضف .oui تلكشف .بَّرلا رابكإو عوُبشُملا ل ظ يف بوأ اهب

 اذه کلو .هرمأب ىهتناو «هرمأب أدتبا RE عضخي LA آنمزو « بوُيأ هدبع نم بيرق

 رانف .لصاوتلاو ةيرارمتسالا ASE «هليس عطقو ces لّخدت «ناطيشلل ةضرع ناك نمّزلا

 حيرلاو ءاهتاعّرو منغلا هل تّرخ يتلا تيرافعلا توصو ءاهتاعّرو لبإلا تقرحأ يتلا سيلبإ

 تاَكَرَح اهلك «بوُيأ ينب ىلع تيبلا رايهناو ءديبعلاو اهنّأو نيدادفلا ىلع تنأ يتلا فصاعلا
 ةظحل الإ مودت ال «لاوّرلا ةعيرس ثادحأو «ةريصق تاَكَرَح اهّنكلو .اهعفول نمّزلا عضخ

 .بالقنالا ىلإ يّدْؤُت الو ءًاغلاب ًاريثأت نمّرلا يف fo «فصعلا وأ خفتلا وأ باهتلالا

 gai نمّرلاف .ناطيّشلا لمع ىلإ ةراشإ نود di هفارتعاو هتالص بويأ لصاوُي ؛كلذل

 . بوُيأل ًاناحتما اهلعجو ءاهاّنبتو « ةيناطيشلا لامعألا ىوتحا بوُيأ ةّصق يف

iءاضيأ ملظُم ءاضفف ؛اهدعب اماّمأو .ملظُم أ نطبف ؛ايِندلا ةايحلا لبق ناك ام  
 ةّيمالسإلا ÉG صّصَقلا هتلعجو IEA ظفلب هنع تربعف ؛ةاروّتلا يف هنيعب امسا لمحي ال

PAةايحلاب هتلص تعطقناو :ناطيّشلا هّسم نأ دعب ءاضفلا اذه يف بويأ طقس دقو » 
 . نمزلا فوتو

 لبق نم[ سیلی ]هتاف . اماحتلا ضرألاب محتلا ْنَمك ناك . هسأر عفري ال ًادجاس بويأ ناك

 فقوأ دوجسلا الف .”””هدسج اهنم لعتشا ةخفن هرخنم يف خفنف «ههجو عضوم يف «ضرألا

 1 «بويأ ؛ ميدقلا دهعلا )1(

ee pus" @)يف دوعأ ًانايرعو يسا نطب نم  CAA19 ليوأت يف نايبلا عماج « يربطلا e OU56 ص . 
 57ص :9م AAN ليوأت يف نايبلا عماج « يرّبطلا (3)
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 . هتايح لوط هيف mel « نيد بويأ ناخ دقل Si لعفلا نود تلاح ضرألا الو ؛هلمع

 Do «ناسنإلا ىلع مث نمو «هيلع راصتنالا نم سيلبإ RS . اهنم ءاج يتلا ضرألا هئئاخو

 .مدآ ىلع رخف مل ءدبلا يف هررق ام وهو «بارثلا a ناک نع لضفأ ea ناك نم

 . قلا ةموظنل ابل لب «هدحو بوُيأل LE هراصتنا نكي مل .ًاميظع ًازوف سيلبإ زافو

 نم حورلا هيف هلا خفن امك «ناسنإلا يف ًاخفان هسفن بمن - بوُيأ يرخنم يف خفت ذإ- وهف

 هولهاجت دقق ءةلزتحلا الإ «كلذ نيودت نم نورسفلا جّرحتي ملو . de ًاقلاخ ىوتساف 25

 ."'مهريسافت يف

 نم هب ناک ام ىلإ لاها ضعب بهذ : يئابجلا لاق :اهدحأ cagas نم ةّصقلا هذه يف اونعط دق D نأ ملعا" )1(
 ist LÉ كَم هنع ةياكح « «ىلاعت هلوقل «ةيلع هللا هطَّلس ناطي شلل ًالصف ناك ضرملا

 لمف هليل ةيفاعلا نم امهدضو ماقسألاو ضارمألا ثادحإ ىلع ردقول ؛ SLT .لهج اذهو «41 /38ص
 ناو : لاق be نعو هنع .La ىلاعت هللا لألف ؛ًآيناث Us .اهلإ نوكي هلاح اذه ْنَمو «ماسجألا

kiالإ نطل نب  Gsfىلاعت هللا ربخ قيدصت بجاولاو .22 /14ميهاربإ «4 3   rs. 
 يف« يزارلا در دقو . 180ص «22ج Mg «بيغلا حیتافم ؛يزآرلا «'هتع هلا يضر هبنم ني بهو نع ىَررُي ام یل

 اذه نأ ملعاو' : ينآرقلا صْنلا فلاخُت ال اهّنأ نيو ءاهتّيعرش ةياكحلا ىطعأف «افينع ًادر ÉH ىلع « عضوملا سفن
 ىلع رداقلا نإ مَ مَ هيف ÉH تعقوف «هرخنم يف خفن ناطيشا نأ ةياكحلا يف روكذللا لال ؛ فيعض ضارتغالا

 ااو . مّكحّتلا ضحم [Y اذه لهو !؟ماسجألا E ىلع ًارداق نوكي نو UY ÉL هذه لثم دوت يتلا ةخفتلا
ee el؛ فيعضف  pa LÉ ÉYمل ةلاحلا هذهو « ىلاعت هللا هعنم مل هيلع مدقأ ول هنأ ملع ىتم لعفلا اذه ىلع  

 ناك ىتمو « هيف هل نذأف  ىلاعت هللا نذأتسا هلآ نم هيلع ةياكحلا تّلد ام ىلع « مالنملا هيلع بوُيأ G يف الإ لصحت
 ةلأسملا لهاجت يرشخمّزلا نأ ىلإ بابلا اذه يف ةراشإلا ردجتو . FR ةياكحلا هذه نيبو AEN كلذ نيب قيب مل كلذ

LAورب ملو  deلواتو «ناطيشلاب تقالع يف بوي  à HAN tn pيلي امك ء41 /38ص : Heto 

 مل كلذ ىلع ردقولو ÈS مهييذعتو مهباعتأ نم يضقيل هئاينأ ىلع هللا D زوجي الو ؛ناطيشلا ىلإ هبسن

 تناك امل :تلُف ءبسحف ةسوسولا الإ هل ناطلس ال AT يف رركت دقو «هكلهأو هبكن دقو الإ اخلاص عدي

 كلذ يف بدألا ىعار دقو ءهيلإ هبسن « باذعلاو بصتلا نم هب هلا هم اميف آيس سوسو اميف هل هتعاطو هيلإ هتسوسو

qiيف هلا ىلإ هبسني  cleعم  àالإ هيلع ردقي الو «هلعاف  egaنم هضرم يف هيلإ هب سوسو ناك ام دارآ ليقو  

 وأ ءالبلا فشكب كلذ هيفكي ذأ .à ىلاعت هلل ىلإ اجتلاف « عزجلاو ةهاركلا ىلع هيرو ٠ ءالبلا نم هب لزن ام ميظعت

 -H يالا دبع يضاقلا ناكو . 330 ص «3ج «فاًشكلا «يرشخملا ؛”ليمجلا ربّصلاب هّدرو هعفد يف قيفوتلاب

 سم نإ“ :(50ص) رگذف , نعاطملا ON هيزنت هباتك يف ةقيرطلا سفنب ةلأسملا جلاع دق نرق نم رثكأب يرشخمّزلا

 eg لاقي امك « (ٍباَذَعَو ni, i یم : بوُيأ ةّصق يف ىلاعت لاق امك « ةسوسولاب وم امن ناطيشلا

REدق : : همي ءيش يف  dsهبه فرصل طبخي أ ردقيذاك ولو ٠ . ]بسعتلا  A ALI 

 .396ص :1ج 109 ls ريسفّتلا « يبهذلا نيسح dasna :ًاضيأ رظنا ."فعّضلا هيرتعي ْنَم ىلإ ال
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 EAN ناك اإ i Sly .ًاديدج هدسج ثعبنا ىٌح بويا يرخنم يف سيلبإ خفت نإ ام
 يناطيشلا EN OU «ىشمو «ًامئاق بصتناف ءرخآ ىلإ وضع نم هيف ىرس دق مدآ يف يهلإلا

cfةّيداعلا هتكرح فقوو ءدسجلا داسفإ ىلإ » aS yاهقرامُي ال ضرألا ىلع ًاحورطم : 
 مظعو «ثلاّقلا مويلا يف مروو «يناّقلا مويلا يف هرعش طّممتو ءهدسج يف ةخفتلا تراد"

 عقو سداّسلا مويلا يقو .رفصأ él هدسج Seal سماخلا يفو .ًدوسا عبارلا مويلا يفو . همرو

 . عطقتو ؛همحل دفن ىَّنح هّكحي لزي ملف“ « PEL هيف تعقوو «هدیدص لاسو «دودلا هيف

 هلاولعجو «لت ىلع هولعجف «ةيرقلا لهأ هجرخأ Fe «رّيغتو «بوُيأ دلج لغ الو
 حبصأو La هباصأف ءةبويأةيوشتلا باصأ a .“ ”هنأرما ريغ هللا GE هضفرو ؛ًاشيرع

Érءأرخن دوذلا اهيف رخنو ءاهديدصو اهحيق لاسو «تدّمعتو ءاتصروت « ةربغم ةدماه  

 نم سيل Ép «بوُيأ اهيلإ لآ يتلا لاحلا هذه هلك ىلع ةّصقلا Aas رتست مغرو .اهمحل طقاستو

 هتقراف نأ دعب دسجلا ages «توملا دعب ناسنإلا ريصم اهيف ىري ذأ ئراقلا ىلع ريسعلا

 .ربقلا يف هب جزو < حورلا

 اهصّنصخ يتلا فاصوألا قفاوُت هفاصوأف . تلا نم بوُيأ برقي ةّصقلا يف ءيش لك
 رئاسو هبراقأو هدلوو هلهأ هنم بلس تّیمگ ناكف « كلم ام بلس :ربقلاو تّيملل لايخملا

Laرئاسو هراقعو هرودو هناملغو هباودو هليخ هتم  PENًدوسا م . » SE 

 je لصأ وه يذلا بارلا هنم رهظ هلاک De ؛ًديراو «هنول ریغت ci ناكف

Le GAS LSااا طلو  

nomsهيلع دّدرتي الو «دحأ هبرقي ال ةيرقلا جراخ كلانه » QUامك  

 . ءابرقألا برقأ الإ هروزي الو « هب مهتلص عطقنتو ee مت ءآربق تّيملا عدوي

 .261-262ص ص «ءايبنألا صّصقو قلل ا هدب «يئاسكلا (1)

 . 57ص :9م OLAN ليوأت يف نايبلا عماج ؛ يربطلا (2)
 .452ص .4ج «نيدلا مولع ءايحإ ء يلازغلا (3)

 .422ص åg « نيدلا مولع ءايحإ e يلازغلا (4)

 . 457ص såg «نيذلا pole ءايحإ «يلازغلا (5)

 . 142ص «سلاجملا سئارع « يبلعتلا كلذكو +40 ص :4ج «ريسفتلا :ريثك نبا (6)
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 . هناطلس ماقأ Äi دسجلا اذه ىلعو . هتكلمم سيلبإ ىنب بارخلا ضرألا هذه ىلع

 نم سيل بكرم ىلع ؛لوّطلاو مسجلاو مظعلا يف مدآ ينب ةئيهك تسيل ةئيه يف“ لّوجتي هارتو
 .دحأ نع هنأش يفخي الو «رّتستي الو . "اهل سيل لامجو ءاهيو مظع هل «ساتلا بكارم

 لجّرلا اذه بوُيأ ةبحاص تنأ :اهل لاق“ :اهرواحُيو «بوُيأ ةجوز لييس ضرتعي وه اه

S Eiيذلا انأو «ضرألا هلإ انأف :لاق .ال :تلاق ؟يننيفرعت له :لاق .معن :تلاق  

 يل دجس ولو «ينبضغأف «ينكرتو ءءامّسلا هلإ دبع هنأ كلذو «تعنص ام كبحاصي تعنص

 اميف  مهاّيإ اهارأ مك . يدنع هَّنِإ ءدلوو لام نم ناك L JE كيلعو هيلع تددر ةدحاو ةدجس

 «ءامّسسلا نم سيلبإ تجرأ  ىرت امك yaa, Pa اهيقل يذلا يداولا نلعب يف ىرت

 Ég ةليمج ةروُص هل تلعجو «ضرألا ىلع ON لب «ناطلُسي هيلع لخبت مل اهّنكلو
 هل اهانفرع يتلا ىلوألا هصئاصخ ىلع هل تظفاح دقو .ًاعيدب ًابيجع ًابكرمو ءًالالجو ةمظعو

 oad رمأ هايعأ امل سيلبإف .ةأرملا ءاوغإ ىلإ عارسإلاو ةعدخلا هلامعتسا يهو cel يف

 اوعمتجا ملف «[ . . ] ضرألا راطقأ نم هدوُنُج اهب عمج ةخرص هللا ودع  خرص"  هربصو

 هلام ىلع lbs نأ يّبر تلأس .دبعلا اذه ينايعأ : مهل لاق ؟كتجاح ام : هل اولاق هيلع

 ىلع تطاس مث .هللا ىلع ءانثو ًاربص الإ كلذ ُهدزي ملف ءآدلو الو ءًالام ol ملف ءهدلوو

 ep نم تحضأفا دقو . هتأرما الإ هبرقي ال «ةسانك ىلع ىقلُم ةحرق AS y «هدسج

 ؟ىضم نّم هب تكلهأ يذلا كملع نيأ ؟كركم نيأ : هل اولاقف . هيلع ينونيعُتل مكب تنعتساف

 loge مدآ هب تيتأ اب كيلع ريشُت :اولاق ."يلع اوريشأف cos يف dE كلذ لطب :لاق

 ال هّنإف ؛هنأرما JS نم بوُيأو كنأشف : اولاق . هتأرما لّبق نم : لاق ؟هتيتأ نيأ نم EH نم

 يف يضتخيو .اهيوغي اهءاجف Vel : :لاق .اهريغ هبرقي دحأ سيلو «اهيصعي نأ عيطتسي

ai ديدج نم شيعن انب اذإو .نيعللا ناطيشلا توص هّلحم لحيل ؛هلإلا سيلبإ توص  

Giteضرعف . لجّرلا ىلإ لصيل ؛ةأرملا يوغي سيلبإ :ءدبلا يف تناك يتلا ىلوألا  

 . 64ص 198 OTAN ليوأت يف نايبلا عماج ؛ يرّبَطلا (1)
 64ص :9م DEAN» ليوأت يف نايبلا عماج « يربطلا (2)
 . 142ص i سلاجملا سئارع « يبلعتلا (3)
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 دالوألاو املا درب اهارغأ .اهئارغإ يف أدبو ءءاوحل سمأ ضرع املثم «مويلا "ةمحرل

allsةيفاعلاو  JAEوأ همسا اهيلع ركذيو ةحيبذ هل حبذي نأ وأ ؛ةدجس بوُيأ هل دجسي نأ  

 امك Qu ءةَمالك ةمحر تقص ْذِإ ؛هاعسم يف حجني داكو . ©” مانصألا نم منص ىلإ اهني

 رمث ءاوح هنم تلبق امك ًامامت ءاهل اهمّدق ةلخس هنم تذخأو . همالك لبق نم  ءاوح تقّدص

 :تلاقو «خرصت تءاجف“ .مدآ عم ءاوح تلعف امك PER a مل .ةرجشلا

 نيأ ؟دلولا نيأ ؟ةيشاملا نيأ ؟لاملا نيأ ؟كمحري الو OL GLS ىتم ىلإ ؛بوُيأ اي

 وهو «يلب دق ؟نسحلا كمسج نيأو .دامرلا لثم راصو «ريغت دق ؟نسحلا كبوث نيأ ؟قيدصلا

 . ع رتساو «ةلخّسلا هذه حبذا . دودلا هيف ددرتي

 SE يتلا جدولا ةأرملل ةروُص يمالسإلا يّرَلا لايخملا يف موقت ةت ةمحر يه اه

 ا ىلوألا ةئيطخلا ةيحاص de قيرطلا

 Dani نا ا ةصرُقلا هل تحنس GB خسر لايخملا ناف «مورلا نم هلهأو بويأ

 .نوكت ْنأ ةّيركفلا ةموظنملا اهتدارأ امك تناكف « سيلبإ ةوعد تلبق ُةَّمْحَرَق . هميهافم نم

 ةّنمقلا تسانتو . يمالسإلا OA لقحلا يف تّلحو , ةليخدلا ةديزملا اهرصانع نم تصلخت

 «هيلإ سوُلُجلاَو EPEAN cade رهّسلاب هتساق امو rad لجأ نم ةمحر هلت ام ةظحل

 D سانلا ىبأ امل اهرئاغض اهعيبو «هب هيذغن فيغر ليصحتل ساّنلا تويب فيظنت يف لمعلاو

 سلا نأ ىأرو « هب لبقي مل ريثك نبا نأ الإ «يبلعتلاو يئاسكلاو يزارلاو GA دنع بوُيأ ةجوز مسا وه ةمحر (1)
 دقو" :ةجوزلا مساب هل ةقالع ال ظفللا اذه ٌنكلو «بويأ نع هثيدح دنع OTA يف ةمحر ظفل ayy كلذب اهوّمس
 لهأ لقن نم هذخأ ناك اذإو à ةعجْنلا دعبأ دقف ةيآلا قايس نم كلذ ذخأ ناك D «ةمحر هتجوز مسا نأ مهضعب معز

 يه ةّينعلا ةيآلاو .185ص «3ج ءريسفتلا ريثك نبا LS الو قّدصُي ال اع وهف ؛مهنع كلذ حصو «باتكلا
 . 43 /38ص

 نبا ÉS دقو «رخآلا ضعبلا دنع QU e ضعبلا دنع ةلخّسلا تناكف « ىرخأ ىلإ ةّصق نم ةحيبذلا فلتختو (2)
 نأ دارأ DES «همقس لاط دق كجوز نإ :اهل لاقف «بيبط بط ةروص يف اهاتأ سيلبإ نإ مث : يلي ام نأشلا اذه يف ريثك

 lue“ ء3ج » «ريسفتلا «ريثك نبا «"كلذ دعي بوتيو da نإ «نالف ينب منص مساب هحبذيلف Qui ذخايلف ءأربي

 دلول لاي[ . . ] ىشنأ وأ ناك اكد ol زكا نم ةاّتشلا دلو E . !42ص ءسلاجملا سئارع $ « يبلعتلا (3)

 نبا ؛"ءيش JE نم مي ملام آضيأوّهو [ .. . ]یشن وأ ناك ًاركذ ؛اعیمج ج زعلاو نآضلا نم هلأ هعضت ةعاس متغلا

  لخس ةّدام «بّرَعلا ناسل «روظنم
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Petsريغ . هلمحت يذلا فيطللا اهمسا مغر ةمحر نم قبي ملو «كلذ ةّصقلا تسانت  

 ahadi ءاوحل ةيهاو ةميدق ةروص

 سيل بوُيأ نكلو .ناطيشلا عابتابو «ةبابذلا وأ «ةلخسلا حبذب هيرخُت بوُيأ ىلإ تَعَسو
 «ةأرملا ءارغإب افراع اهيف راص «ةديدج ةلزنم ets «لجّرلاب ةّصقلا تعفترا دقل .مدآ

 ربخو «ةايحلا برج دق نكي مل اهتعاس هّنكلو «ءدبلا يف لجّرلا أطخأ دقل . سيلبإ ةعدخو

 ام يف طقسيال ءدادعتسالاو ةبهألا مئاد وهف ؛كلذ هل مت دقو «مويلا ÓT .ناطيشلاو هجوز

aىلع باعت نأ نم ديال ناكو .اهلاح ىلع ةأرملا تيقبو « لجّرلا رّيغت دقل .كارش نم  
 ؛ةدلج ةئام LÉ بوُيأ مسقأ ؛كلذل . اهباقع ىلع ارداق لجّرلا مويلا حبصأ دقو . كلذ

LÉناطينشلا نأ بوُيأ مهف . حيرتسيو «ناطيشلل ةحيبذلا حبذي نأ هنم تبلطو «ترساجت  
 O SAD نیتساخ امهدرف . هئاوغإل اهلمعتسا هلأ مهفو . اهل ضرع

 ةموظنملا يف رّيغت دق ام ائيش EL روعش ئراقلا يف موقيو . ةصقلا نم ناطيشلا يفتخي مّن

 هّلحم ل حو «ضرقنا دق بيكرتلا ةمكحُم L لخاد نْيَهلإ دوُجوب ناميإلا أكف . ةيركفلا
 نع لءاستتو .لدعلا لاوزو رو ماب رعشتف AUS ريخلا ىلع هسفن بّصن دحاو هلإب ناميإلا
 «توملا راثآ لمحيو «سيلبإ راثآ لمحي وه اه ؟نوكي ام دسجلا كلذ هيف بدعت يذلا نمّرلا

 «اهيوشت تبلقنا دق  ًاسّدقُم اينمز ًارصنع اقباس اهانيأر يتلا  بويأ ةايح US ES يوتسيف

 يتلا بوُيأ ةايحب ةّصقلا لعفتس اذامف OM ناطينشلا باغ ؛ْنكلو . AL اهتلص تعطقناو

 !؟دسجلا باذع تدهش

 «هب هللا هالتبا ءالتبا بويأل ضرع ام اذإف رشا يوتحيو Dail ىلع مّيحُي ناميإلا داع

 دقو ءّرّشلا نايتإل برلا اهلمعتسا ةطساو ىوس سيلبإ هيف نكي ملو «هتياعر تحتو «هرمأب مت

 اذإف .تقولا سفن يف بويأو سيلبإب تعقوأ ةيناير ةعدخ ةّيلمعلا اذإف . هسفنب هنايتإ نع مفرق

 ىلع هتضبق هللا هيف مكحُي LT دسجلا باذع ناك GG ًارمأ بوُيأل لصح ام ناك

 «3ج «ريسفتلا «ريثك نبا : يف ةياعر نم اهجوز هب طوحت تناك امو «لاغشأ نم بويأ ةأرما هب موقت تناك ام رظنا (1)
 40ص :4ج ؛184ص

 ؛143ص «سلاجملا سئارع «يبلعتلا : يف كلذكو «184ص .3ج ءريسفتلا ءريثك نبا : يف ةّصقلا رظنا (2)

 64ص 9م TAN ليوأت يف نايبلا عماج ؛ يربطلاو
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aglهيف هيلع قّيضيو  GLHةملكلا نولمحي هوؤاج نيذلا ةثالّقلا ءاقدصألا ءالؤه رظناف  

 قيقحتلا ءارجإل ربقلا يف دبعلا نوتأي نيذلا رارشألا نامحّرلا ةكئالل ةروص اوسيلأ .”قحلا

 توبا باج ابدا ؟ diese de desk HN ريكو ركل ةروص ودل |؟هعف

 .ًالعف وه نم نيب نأ - نآلا  هيلعو .نامحّرلا ةقدايب مامأ

 rs لمت زكا زما ce 5 el es اھل PSS «ةثالّقلا هيلإ قلطنا"

plمهنم لگ لاق . اطخأ هنأ ىلع اوقفت دقو < « ملعي ال ثيح نم  LNSاذه مالك ناكف  

 دصحي امّ" :هل اولاق . هدّكؤُيو ءءيشلا ديعي ًادحاو ًآناسل اولوحت مهّنأكو «نْيرخآلا مالك ريظن

E Unىلإ عّرضتو ؛كتثيطخ ىلع كيا" :هل اولاقو . ”لمَع اب ىَّرجيو  Gنأ ىسع  
Cam yنع زواجتيو  USرثكو ؛كتيطخ تمظع' : هل اولاقو .  LEهيلإ اوداع مث  

 اهب عذاخ يتلا Éd هنع لضتو «هقافت نم رسأ ام gs ۲ هو

qd-يف هركذ كلهيو  AUيف هعقوُتو ؛هليبس شحوُيو «ةرخآلا يف هروُت ملظيو  

aدلو هثري ال «نارمع الو ءاهيف ركذ الف ءضرألا نم همسا عطقنيو «ُهُثريرس  

 . 'هركذ دنع راعشألا فقتو «هاري نم تهبيو « هب فّرعُي لصأ هل ىقبي الو «هدعب نم نوحلصم

 اولاقو ."؟كلمع يصحي 2 كيلعو clan تنك D كعفني لهف ؟ءيرب ne :هل اولاقو

 تسبحو «عايج مهو تلكأو «ةارع مهو تسبلف ؛ مهلاومأ ىلع لاومألا لهأ تبصغ" :هل

 ,ist «كلذ تررسأو ؛كفورعم جاتحملا نعو ؛«كماعط عئاجلا نعو «كباب فيعضلا نع
011 

 Elu رهظ ام ىلع كيزجي ال هللا نأ تننظف ءاهلمعت كارن انك ًالامعأ ترهظأو ؛كلتيب يف

 روصلا فلتخُم هيفو 410-460 ص ص «4ج ءهدعب امو توم ا ركذ باتك à pe ءايحإ e يلازغلا :رظنا (1)

 «هعم قيقحُتلل هيتأت تاّيصخش هتاقالّمو ربقلا يف دسجلا ةايح صوُصُخب ةيمالسإلا ةّيبَرَعلا ةفاقثلا اه تطبض يتلا

desابنذُم ناك اذإ كانه باذع نم هل ضرعي امو  . 
 بوُيأ نأش نم ميدقلا دهعلا يف ءاج امانه ةّصقلا عبتتو .57ص 9م ءنآرُقلا ليوأت يف OU عماج :يربطلا (2)

 . فارتعالا هنم او ملتقي نأ نولواحيو «ًاريسع ًاباسح هنويساحُي rosy ًءادعأ ءاقدصألا لوحتيف BË هئاقدصأو

 دهعلا :يف ةّصقلا رظنا .رفاصو ددليو يناميتلا زافيلا : ةاروّلا يف يتلا اهسفن مهئامسأ ىلع يربطلا ظفاح دقو

 نايبلا عماج ga : يف ةرصتخُم اهرظناو «نيرشعلاو يناثلا حاحصإلا ىلإ عبارلا حاحصإلا نم بويا «ميدقلا

 . 6257ص ص e OTA ليوأت يف
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 تيغ ام ملعي وهو كلذ ىلع علّطي ال فيكو . كتيب يف تب ام ىلع علطي ال هللا نأ تننظو

 .“"؟ءاوهلاو تاملّظلا تحت امو ؛نوضرألا

 D RP Re ل ةاهلم ةاسأملا تبلقثاو

 اذإ قيدّصلا yal حضفت FAR CARTER تناك مأ « عيدبلا ايديجارتلا ملاع يف دلخيف «هفتح ىلإ

 اوبلقتا سمأ ٍبوُيأ ل ظ يف اومعن نيذلا نآلخلا اه ؟ةلزاه ةرخاس هروصتف « هقيدص طقس ام

 «نؤرعتيو «ةعنقألا مهنع طقست ea اه .ههاجو «هلام SS ماّيألا تراد ةعاس هيلع ةمقن

 نعط ام يذلا «سمألا بوُيأ نوسني مه اه . ةّيلج ةحضاو قئاقحلا نابتو «رئارسلا فشكنتف
 يذلا مهقيدص قارغإل RS نوقلتخي ءَنيّدلا ىلع نيماوق  نيدلا مساب  اولوحتيل نعاط هيف
 . ىجرُت ةدئاف هيف مهل دعت ملو « طقس

 :ماظنلا ةدوع 3

 ريرشلا دضلا هلإلاو LL هلإلا نيب تعمج .دادضألاو تاضقانتملا des ٍبوُيأ ةّصق نإ

 يف امهّلعلو ءامهنيب Jai بعّصلا نم تابو «ماهملا تكباشتو «فئاظولا تلخادت ىح

aبعلف ءودع اهيف قيدصلا بلقناو .داَضُلا روّدلاو روّدلا بعلي «ًادحاو اناك  Lial. ga 

 صن ةّيحانتفا يف هانيأر دقل . LÉ هذه نم هتاذ بوُيأ ملسي ملو  داضْلا رودلاو روّدلا -

 مث . ”فيّضلا امركم «ماتيألا ًالفاك « نيكاسملاب اميحر ءايقترب یھب ًاليمج ءًامیلح ًاميكح

 «هئاقدصأ بسح bl «ةعومجملا يأر SUR «هضرأ يف ًابيرغ «اعشب  لاحلا رّيغت دعب ادب

le Cilaosريقفلا نع سبحيو  abٌةارع ساتلاو سبليو «عايج ساّنلاو لكأي » 

 باطخ ةّصقلا ةيادب يف حورطملا yal نومضمف P لعفي ال ام يدبيو ؛ لعفي ام يفخُي اقفانم

 يف  هضراع ام ناعرس باطخلا اذه نكلو .ةدلاخلا ةليمجلا ةايحلا ىلإ بويأ Ja يباجيإ

 حبصأف Alf ةعومجلا مهئارو نمو «ءاقدصألا ءالؤه هدّدري ماق رخآ باطخ ةيناّثلا ةلحرملا

 .ًاروحدم ًاذوبنم بويأ

 .61 :59ص ص 9م OTA ليوأت يف نايبلا عماج « يربّطلا (1)

 .63 ص 9م ON ليوأت يف نايبلا عماج eg AN :كلذكو »452.449 ص ص ءالعأ انلمع رظنا (2)
 59ص :9م OLAN ليوأت يف نايبلا عماج «يربطلا )3(
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 Éis ءدحاو صن يف اعمتجا :ريرش هجوو ريخ هجو «ناداضتُم ناهجو ٍبوُيأف

 امهيأ نابيو «ةمزألا لوزتو AN ل حنت ىح امهنيب لصفلا a YOS . مّزأتف «هتدقع

 Li فلا انج ءرمألا كلذ ىلإ صالخلا ليبس يفو . رهوجلا نطابلا LES «عداخلا رهاظلا

 Kote نم بوي نيب ليوط راوح لكش eo ad ae yen هنم انينثتسا
 يف أطخأ بوُيأ نأ اوزربيل ؛ًادحاو امص y 9” ىرخأ ةهج op يف Badi تاّيصختشلا

 . هبنذ نع رفكيو « هئطخب فرتعي Ol هيلعو «باقعلا قحتسا اف «رشبلا وح يف بنذأو ءهلإلاقح

 taf لك نم ءيرب هل نين لواحُيو «مهمالك ne مهمامأ a ماقو
 ا

 مُهَلَمَح وه الو «فارتعالا ىلع ِبوُيأ اوُنَمَح مه الف «نْييزاوُم Ale يف راوحلا راس . هب
 . هقيدصت ىلع

 ناك هّنكلو . Magias ؛ةلامو EH ؛ بئاصم نم هب لح م ملي بوي ناک

dtةلايز يف ةسانك دنع هومرو «ةيرقلا نم هوجرخأ :هلوح سانلا تاقرصت نم رثكأ  » 

 تضقناو «يئاجر A :ى ES ءارو نم ىوكّشلا لسرُي ناكف ءاعيمج هل اورگنتو

 ملف « يعل عّرضتو , ينبجُي ملف :يمالغ توعد . يفراعم يل ترگنتو ؛ يمالحأ

 لمشيو :لخدملا à ELIEN رواحلا ىلإ مسقُت ءاحاحصإ نيعيرأو نينا ىلع ميدقلا دهعلا يف بوُبأرثس يونحي (1)
 - ؟نيئالّقلاو عباسلا حاحصإلا ىلإ ثلاّقلا حاحصإلا aeey :راوحلا ؛يناقلا حاحصإلا او لوألا حاحصإلا

 LGA a ail clito دقو . نيعيرالاو يناثلا حاحصإلا ىلإ نيئاقلاو عباسلا حاحصإلا نم 2 : ةمئاخا / جرخملا

 رظنا Lai نم ربكألا ء LA راوحلل تصّصخ دقف ؛كلذ عمو «اًهنرصتخا Sy «رواحلا هذه ىلع ةيمالسإلا

 ص «ءايبنألا صّصقو قل ا هدب «يئاسكلا ؛54-70ص ص ؛9م ONA ليوأت يف نايبلا عماج «يربطلا :ًالثم

 . 144 135ص ص i سلاجلا سئارع « يبلعُتلا .266 260 ص

roعفرأل ياف «يعباصأ تعّطقت ء يسفن دوت تداك تغ اذإف «حيرتسأ نأ ءاجر « مولا تيت تظقيتسا اذإ[ .  
 نم ينذأ نيب امف eyb رخنو i يتاوهل تطقاست « a دهجلا ىلع (Y يمف ناغلپتامق « امج تي ملل مشل

voteىرخألا نم ىرثل امهادحإ نإ  » Dsيرعش طقاست « يمف نم ليسيل يغامد  UNSS à Le 
 تمروو « يصغألا اماعط fu « مف الم ىّتح يناسل مرو cg ىلع يدم امه ياتقدحو à يهجو

 امع ؛ لخد امك جرخيف ماعطلا لخدأل À « ء ينطب يف يناعمأ تعطقت « ينقذ ىلفسلاو line» تح ياتفش
cbينعفن الو » Lil ٠ Deينانسأو يديب يفاحل لمحا ؛ امهلمح قيطأ ال ءانتلم ءام اتبرق  iامف  

 «ةدحاولا ةمقللا هلوعأ تنك نَم ينمعطيف ء يكب لاسأ رصف «لاملا بهذ «يريغ يعم هلمحي sde قيطأ

téيلع » asينعفتو يال ىلع يتناعأ دحا مهنم يقب ولو ؛ يتانبو ينب كله  [ . . ]» agعماج  
 .58 ص :9م TAN ليوأت يف نايبلا
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 يلع دشأ EE متنا" :ًالئاق هئاقدصأ ىلإ هجوتي مث . O ينوضفرف «ءالبلا يلع عقو . ينمحرت

 انو.( ناسا اه pag gb LL ی نب

 :مهيف حيصيف .هماهّنا اولصاوو ءهمالكب اومتهي مل مهّنكلو .0؟ يب مثير ام نع مكلغش
 ءانابرق يّنع اورق وأ «ينصّلخُي نآ هللا لعل «مكلاومأب يّنع اوقدصت :مكل تلق ول يب فيك“

 تارورض نم OLAI لعجيف A ىرخأ اباوبأ le لوقلا اذهب بوُيأ حتفيو
 نوكيل هوراتخا ol نقيأ دقو LLA هنع اوبّرقُي نأ ىلإ هباحصأ وعديو « ةّييدلا ةايحلا

 hé اهئانبأ نم انبا راتخت نأ بال ناكف « ىَرْبُكلا اهتامزأ نم ةمزأب رت مهتيرق تناك . نابرقلا
ESةّصقلا لقت كأ ؟رودلا اذه بعليل ٍبوُيأ نم ريخ اهل ْنَمو  afلمجأ  GEكاذ ذإ هلا » 

 تناكف LS نم كلذ ىلع ةعومجلا قت م !؟ مهاقتأو مهّربأو مهمركأو مهلدعأو مهاتغأو
 ؟ءامإلاو ديبعلاو As ءاقدصألاو لهألا هل نكي ملأ !؟'”ةرقوُم ةر ةمرتحُم بويأ يتأت

 SAR مهكلم ىلإ اوعراس ÉIN مهب TL موقلا ناكو «هموق يف اكلم وأ اديس ناك

o Aمهل متي ىّتح فارتعالا ىلع بوُيأ لمحل مهنم ةلواحُم ناك ءاقدصألا باطخ نإ  
 :هلاولاق . ”رمألاب usé نهر ًامئاد ىقيي ON ميدقت نال ؛نابرلا ةققاوُم

 كباف” نيمحارلا محرأ هللا 6 :هل اولاقو .كبنذب فرتعاف «بويأ اي تاطخأ Gi : اوررکو

 «يفخُت ام فرعي هللاَنِإ :هل اولاقو ."كامحري نأ ىسعف G ىلإ عَرضتو cotes ىلع
 La al دصحي (LS :اوؤاش ام لاشمألا هل اوبرضو .كبنذب فرتعاف كتيب يف تبي امو

 يف ىدربلا تبنت نأ تاهيهو «زواقملا يف ماجآلا تبنت دت نأت اهيه [ . . ]لمَ امب ىَّرجُيو «عرز

 Poe ملو «فخي مل بوُيأ نكلو . "ةالفلا

 .61ص Ip TA ليوأت يف نايبلا عماج « يربّطلا (1)
 .61ص :9م OTA ليوأت يف نايبلا عماج « يربطلا (2)
 .58ص 19e OTAN ليوأت يف نايبلا عماج ءيربطلا (3)
 نم فصتنم « يّمح فورعم Uly « يننورفوي لاجّرلاو الخ اميف تنك دقو «مكسفنأ مُكنبجعأ دق موق متنا" )4(

 .60 ص :9م TAN ليوأت يف نايبلا عماج « يربطلا T . . ] ينرهقيوه ن رهاق «يمصخ
 . 395-400 ص ص هالعأ انلمع رظنا (5)

René Girard, La route antique des hommes pervers, p. 45.6( ( 

 59 58ص ص 49e NA ليوأت يف نايبلا عماج ءيربطلا : يف راوخ ا )7(
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 LÉ دقو «ميوقلا قيرطلا ىلإ هدشرُيو ءنيّدلا مساب هظعي مهنم دحاو لك قلطناو

 ةمكحو Gt ىلع ُبرلا ةردفو «دبعلا ىلع هللا ممن اوركذف «نيّدلا ىلع نيماوق مهسفنأ

 هتجوز تّمضناو .هفقوم JR ال بوُيأو .نوكلا يف نامحرلا لدعو es يف ىلوملا

 ."عيرتسيو ءهّيري رفكي نأ وأ «حيرتسيو هّبروعدي نأ «مهلوق هل تلاقو « مهبزح ىلإ
 نم تعزجف « ةنس نيعبس هل ربصأ نأ à ليلق وهف «ًاحيحص ةئس نيعبس تشع دق' :اهباجأف

 مداقت دق مهباطخ نأ ىأر هلاکو «ةيرقلا نايف نم ىتف مهبل مضناو .“ ”تجرخف ءكلذ

 is ss . بوه يف هب HU عيطتسي ديدج باطخ- ىتفلا وهو  هباطخ نأ نظو «هدهع

 «بنذلاب فارتعالا ىلإ بوُيأ وعدي «مالكلا يف هقبس $A ناكف ءًاليوط Cola ىفصأو

 .بويأ هنع تكسف PU لالجإو
 بوُيأ ةجوز مامضناو «ءاقدصألا ىلإ ىتفلا اذه مامضنا لالخ نم af ىعس دقل

 تلفاكتو «تدحتٌنا دق ءًاثانإو ًاروُكُذ «ًاراغصو ًارابك ءاهّلُك ةعومجلا 22 نأ اضيأ مهيلإ

Lenنيّدلا مساب مّلكتت تناك .بوُيأب ةحاطإلل » pisلعفي نأ يف براق ح نع  
 هيلإ تراشأو هلل اودع oyl تلعجف «لدعلا وم كلذ نأ ىلع نهربّتو «هدبعب ءاشي ام

ESOS Eهاوكش الف ,ًاقارتخا بوي قرتخت <«  

til٠ هیر الو . ae Cheيقو فو يسن نوبدل ىتم یتا :حيصي مّ  SLدله  

teينوركحت نم م اولَجْحَت مل . ينومثيزخأ تارم  PE CE 
 نوزجاع مّهو Uyata اوناك ." “يراع يلع اونبثف يلع نوربكتست قحاب مخک ذل يتلالض

 «نيّدلا سابلب هونّيزو ءًافينع احراج هولعجو its هات AGEN » « هيلع ةمهّثلا تابثإ نع

 . 142ص «سلاجلا سئارع «يباعتلا :كلذكو . 184 ص ء3ج ءريسفّتلا ءريثك نبا (1)

 184ص 437 ؛ريسفتلا «ريثك نبا (2)

 « ميدقلا دهعلا : يف كلذكو .6564ص ص :9م OTA ليوأت يف نايبلا عماج « يربطلا : يف همالك رظنا (3)
 يف همسا اّمأ . LA را gaal يف امسا ىتفلا اذه لمحي ال . 37 حاحصإلا ىلإ 32 حاحصإلا نم «بويأ

 مسا «ميهولآ نم بيرق وهذ ؛ نيدلاب ةقالع ىلع هرهاظ نم ودبي امك ۔ مساوهو . Alihu„ وهيلأ وهف ؛ ميدقلا دهعلا

Dليئارسإ ينب دنع  . 
 .1/19-5 بوُيأ serai دهملا (4)
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GO), € ع 
 ءءادفلل اشبك هتراتخا LE لعفت نانويلا تناك امك QUE «"'”ةسدقم ةغبص فنعلا ىلع اوفضأو

 حاورأ باصتتا اهماوق mania اينام” لكش يف ةّيلمعلا هل تصّخشو ءالفح هل تماقأف

 ىلإ هب عفدتو «يهلإلا نوناقلا قارتخاب مهنا نَم يتأتف ds JEU يعّدت ءةريرش
 صققت « عيمجلا قوف ةعوفرملا بلا دي هيف ىريو ؛دهشملاب ينانويلا ربتعيو «طقسيف « ةثراكلا
 . Pile لواطت نملك نم

 ياعتب الو PLA A «بندلاب فرتعا يذلا نانوُيلا بيدوأ نكي مل بوُيأ نكلو
(iPenthéeزمر مهدنع ناك  ENوات «ربكلاو  VOملعي ءاميكح توبا ناك  

 اوعقويل ؛حراجل ا مالكلاب مهتتسلأ تقلطناف «مهسفنأ مهتبجعأ دق ءاقدصألا Os à قافتلا لصأ

 «ريبك !طخ ىلعل نيققانملا نم EN ءالؤه نأ ملعي ناك . هورزاؤُي نأ بجي ناك ثيح ؛ مهيخأب

 «مكناسحاپ متیفوع ,ess « مكسفنأ "KE met :لوقلا مهقدصي نأ نع نني ملف

OUمكل مثدجول مكسفنأ مدقّدص مث «مكير نيبو مكنيب اميف مترظن ولو « مرّزعتو « مثيغب  
 طئاسو اوماق ذإ ؛مهب رّهشو cils مهقافن as .*”مكسبلأ يتلا ةيفاعلاب هللا اهرتس ابيع

 ,OSTO :لاقف «هسفن نيبو هنيب ةلأسم هرمأ Ol مهربخُي نأ يف جّرحتي ملو «هدبعو هللا نيب

 يلع ءاّقح تللض das :لاقو ."*يدنع LE ياف ايرب نكأ إو «ياوغ يلعف ءايوغ

 هرهظ رادأف RE نيبو هنيب ةلأسم هرمأ نأ اضيأ  ملعي ناك هّنكلو .“يتلالض ٌرقتست
 D عطتسي مل يتلا هتءارب تبثأو «برلا هاجت اذإ الإ اهنم هل ةاجن ال نأ نمآ دقو «ةعومجملل

 «ةريخألا ةّرملل مهبطاخف . ةّيحض مهنيب بهذي داكو «هلاق املك اوركنأف ءهسفنب LL اهتبثُي
 اعومسم الخ اميف تنك دق à مكعم مالك الو «يأر يل سيل" :نيفذدلا pet هباطخ نمضو وو وو ور

eg fe )1(ليوأت يف نايبلا عماج  TA60ص 9م .. 
(2) Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: mania. 

 : يف بويأو بيدوأ نيب راريج ينور اهميقُي يتلا ةنراقلا رظنا (3)
René Girard, La route antique des hommes pervers, pp. 42 - 50. 

 : يف هتصق رظنا (4)
Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Penthée. 

 . 65ص Ip OTAN ليوأت يف نايبلا عماج «يرّبّطلا )5(
 .61 ص Ip TAN ليوأت يف نايبلا عماج «يرّبَطلا )6(

 .4/19 cu «ميدقلا دهعلا (7)
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 «يناكم ابيهم e ينرهقي مويلا وُه نل ارهاق ءيمصخ نم ًافصتنم pim ًافورعم «يمالک
Je isعفرو «يئاجر عطقنا دق مويلا تحبصأف «يننورّقويو «يل نوتصنُي كلذ عم  

 i يقيدص يع بغرو «يفراعم يل ترّكنتو «يماحرأ ges « يلهأ ينّلمو «يرذح

 الف «خرصأ ؛يعئانص Es «يقوقح تدحُجو ؛ يتيب لهآ ينرقكو « يباحصأ ينعطقو
 رمألا عقاو يف نكت مل ةريخألا ىوكشلا هذه نكلو . ””يننورذعي الف ءرذتعأو « يننوخرصُي

 هارت كلذل .نيعمجأ هتيرقو هلهأو هبحص ىلع جرخ دقل UN ىلإ لب « مهيلإ ةهجوُم

 وه هناطلس ّنإو «ينأسخأو «ينأمقأو «يّلذأ يذلا وه (هلا=) هءاضق Djy : ةعرسب فيضُي

 ىّتح يناسل قلطأو «يردص يف يتلا ةبيهلا عزن يير نأ ولو . يمسج لحنأو «ينمقسأ يذلا

 «يب اع كلذ دنع ينبقاعُي نأ توجرل «هسفن نع جاحي نأ دبعلل يغبني ناك مث à يمف ءلمب مّلكتأ

 «ينمحرف يلإ رظن ال . هعمسأ الو «ينعمسيو «هارأ الو «يناريوهف Ze» ىلاعتو يناقلأ هّنكلو

 P gä نع مصاخأو i يتءاربب مّلكتأو «يرذعب يلدأف «يناندأ الو « يتم اند الو

 طاحأو ءًارشابم ًاباطخ بّرلا بطاخُي مل . قيرطلا سّسحتي ْنَمَك GE ارح هباطخ أدب

 هنم ىري نأ ىلإ ىعسيو ON فاخي وهف . هلإلا بضغ نم هيمحي le نم ملكي هفت

 ti اك . الكلاب هناسل قلطُو ؛ةبهلا هردص نم عزنيف «هفوخ بألا

 وهو «هعمسي هللاو .هللا ىري ال وهو ؛هاري هللاف : تاّبهيدبلا ىلإ قّرطتيو ؛تاّيعضولا لك

 .abs . ىسعو «لعل ءهوُلَدب Jai كلاذك رمألا مادامو . هللا عمسي ال

Saisءالدإلا نم نگمتل كلذ لعف ف ول  depيف ناک . هسفن نع مصاخلو ؛هتءاربب مّلكتلو  

 ASUS هردص يف لمحي لجرلا أير عشت ت ؛كلذ عمو . ًاعرضتم ًاددوتم ناک .ًامیکح هتروث

 «ابرلا بجي ملو . هلا رشابلا ريغ باطخلا تؤي مل .رجفنا ىَّنح تاظحل I يهامو .رجفني

 ءيش يال ؛بر : لاقف ءهّير ىلع لبقأ“ :هربص ليعف Lid بوُيأو tuto ّلظ لب

 ءيا ينتقلأ ةضيح تنك يتيل اي . ينقلخت ملف ء « يتتكرت ريخ ا يف ينتهرك إتك ول ؟يتفلَخ
 دحأ هبنذي مل تبنذأ يذلا بنذلا ام . ينفرعت ملو dt فرعأ ملف ءاهنطب يف تم ينتيل ايو

 65ص Ip OTAN ليوأت يف OL عماج «يربطلا (1)
 66 65ص ص Ip AN ليوأت يف نايبلا عماج «يربطلا (2)
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FEU NES ول ؟يّنع ميركلا كهجو تفرصف $ E 

kf: دشأو ىوقأ ةلمح هيلع لمحف . ةبرلا دري ملو .“ "يب لمجأ ناك توملاف « يئابأب: 
 دملا لثمن لل يدتلعجو « يع ميركلائاهجو تفرص ءيش يال وأ «اتأ يذلا يب ام
 رذو ؛راجشألا قروو ءراطمألا رطق يصحت . ءيش كنع بيغي سيل !؟ ينمركُ تنك دقو

  olيل بهف «يدي يف طقس تكسم $ «نفعلا بوقلاك يدلج حبصأ  efءكدنع

QE ذأ يغب ينكلهت الو ءدالبلا تّيم اهب رشنتو ىتوملا ثعبت بت يتلا ةردقلاب « يئئالب نم ًاجرفو « ٠ 

 «كلدي لمع دس الو «يبنذام  aet Sbpيفالو ؛ملظ َكمْكَح يف يغبني سيل ؛

 كتمقن  «fe؛  Usملّظلا ىلإ جاتحي  L » dlaركذا [ . . ] توفلا فاخي نّم لجعي

DR balle ةغضملا GE Of ةغضم تلعجف «نيط نم ينتقلخ فيك: 

is ينتقزرو de ينتييرو ؛ةدشو اماوق كلذل قوُرُملاو بصعلا تلعجو ءًادلجو 

ET ءكرمأ تلعفو Bage تظفح 

Dies » يلمع يلع يصحت َكقلَخ نيب نم تنك نإو « ينيذعت نأ لهأ انأف ٠ a À مل ناف 

 يل رفغت الف  Eل ا عما
 يفض ىرت دقو  GEEءاذلل يعّرضتو  SANS EGتنك ول !؟ يأ نطب نم ينجرخُت

 يل ًاريخ ناكل نكي مل ْنَمَك ] . .  eقيض ىلإ ريصأ نأ لبق نم ةيفاعلا محط ينقذأو « ينمحراف
Pos ضرألا ةملظو ء«ربقلا» 

assنع هيف ثحبي لوقلاب هناسل قلطناو ءّزعلا دعب للاب رعشو «ريبكلا روجلاب سحأ  
 يتلا هلاصخ دّدعف . مالكلا نع هدريْنأ ارداق حبصأ ءيش الو «همالك بويأ لصاو «ءازع

 Ui ميتيللو «ًارارق نيكسمللو ءًاراد بيرغلل نكأ ملأ : هر اهاسانتو «هموق اهلهاجت

 ”تيأر الو . هرارق ناكم ًارارقو «هراد ناكم ًاراد هل تنُك الإ ًابيرغ تيأر ام ؟امّيق ةلمرأللو

 .57ص 9p «نآرقلا ليوأت يف ناييلا عماج «يربطلا (1)

 ةغالب pa نم ةعطقلا هذه لالخ نم رهظيو .60 59ص ص .9م OTA ليوأت يف نايبلا عماج «يربّطلا )2(

 يفاماهيفدجت الف« « صَصقلا نم اهريغ نم بوث Lai يمت رصانع يهو « ىنعملاةرازغو ةرابعلا راصتخاو ةملكلا

gaaiءاطخألاو راركتلاو مالكلا تغ نم ىرخألا  . AUةغايص غيص  Dةيعاو » » Syىلإ ًارظن . هبحاص  

 JE ىلع BL لّضف  عوضوملا ةروطخ
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 ناكم Use الإ ًاميتي تيأر امو . هلهأ ناكم ًالهأو ءهلام ناكم VU هل تنك الإ اتیکسم

 يل نكي مل تنسحأ نإ ءليلذ دبع انأو . همايق ىضرت L اهل تنك UT امو . هيبأ

 ول ءالب يلع عقو دقو «يتبوُمع هديبف «تأسأ ْنِإو «يل سيلو « يبرل OUEN ؛ناسحإب مالك
ileهلمحي فيكف « هلمح نع فعض لبج ىلع  LP iai 

 مهلا ةحيص نع ًاغيلب ًاريبعت ربعي نأ” ليوطلا هباطخ لالخ نم  ٍبوُيأ عاطتسا دقل

 لب «هفرتقا بنذل ال «ةعومجماو ٌبّرلا بضغل an ناك فيك  ءالجب نيب نأو «مولظملا

 ؛ةعومجملا نيناوقو برا ميلاعت قفو ريخلا لعفل هتايح دصر Ge ًالماحت هيلع مهلماحتل
 ؟هؤازج ناك BLS لمعلا صلخأو Syl ناصو ءًادهع هل ثنحي ملو «ًاصلخُم ْبّرلا دبعو

 Das ءرمألا لوبقل ادعتسُم ناك هّنأ رعشن LG ؛هتروث مغرو + هّسم ذإ aus ًاباقع

 دعب  هدجت هباطخ يف رظناف . كلذ لك هيلع BE مل ملعي نأ ةطيرش «باذعلا يف ءاقبلاو ءالبلا

Jةخرص هير يف حرصي  ىوكش  SNنإ" وأ «“يبنذ ام ينملعُت نأ ريغب ينكلهُن ال“  

 مل تيبنذأ يذلا بنذلا ام" وأ ؛"يبنذ ينملْعَأو ءامغ ينكلهُت الو «[ . . ]يل نيك «تاطخأ

 رعشي  تقولا سفن يف ناك هّنكلو . بنذأ هلأ ىلع ليلّدلا ىتؤُي نأ همه ناك .؟ يريغ هبنذُي

 يهلإلا لدعلا نع لءاستيو ae دادزيف ؛هتءاربب نمؤي ناكو RE» روجب هسفن ةرارق يف

 حبصأ asie هب راسو ؛ةغضم dE يذلا ليلجلا ميظعلا L برلا ركذيو رساجتيو !؟نوكي ام

 اذه باذعب كحضيل celina موقلا ءالؤه ةلزنم ىلإ لزني نأ هسفن هل وخت فيكف ءًارشب

 !؟رش روُمُألا طسبأ نم يحتسي يذلا وهو ءاذهك لعف نم هلإ يحتسي الأ !؟دبعلا

 لدعلا يف نعطت 4 LOU ةّيونعم ةدحو  راوحلا صن يف BEUN بويأ باطخ نإ

 لصأ ةّصقلا ةّيحاتتفا هتلعج يذلا ناطيّشلا ركذي ال هنتحم يف بوُيأف .احيرص ab يهلإلا

 لعلو .لعفلا اذه ةيلوؤسم برا لّمحُي لب «باقعلا قحتسيل هفرتقا بنذب فرتعي الو ؛ءالبلا

 59ص %1 «نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج «يربطلا (1)

 رّبعُي نأ دارأ اًمع رّبعف ؛هريغ نم رثكأ ةملكلا نم Sa يذلا يربطلا دنع هروُص لمجأ يف بويأ باطخ زرب دقو (2)
 É ام اذإ ًارصتخُم دعي انه همالك DG ؛ كلذ عمو .6657ص ص ,9م OTAN ليوأت يف نايبلا عماج « يربطلا
 حاحصإلا ىَّتح ثلاقلا حاحصإلا نم تما يذلا ءراوحلا نم ةريثك ءازجأ لتحا ثيح ؛ ميدقلا دهعلا يف ءاج امب
 . نيثالثلاو عباسلا
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 ةّصق لوح ةبيجع رصانع نم يورامل- مهريسافت يف - yali لماجت ءارو ناكرمألا اذه

onىنعم الو «هبألإ ةيلوؤسم الو «ناسنإلل يرحل « «ةسمخلا مهلوصأ نم م لصأ لدعلاف .  
 poli ae“ هلك ءانبلا اهنا هيف aa تنعط اذإف °6 "نود نم ةرخآلا يف ءاز الو باقعلل

ÚIهللا هب هالتبا ءالتبا ىلإ بوُيأ باذع اودر مهّنإَف ؛ ؛ نيرسفملا نم مهريغ  ab.اق  

 ىلع الاد هلعجتو «يهلإلا لدعلا يف نعط نم هجو يف ةعومجما هعفرت UN سلا يف

 ءالتبالا تاب he et دقتعم يف !دبملا اذه خيسرتل ةريثك ثيداحأ تدرو دقو . ءافطصالا

 هل ,ءايبنألا ءالب ساتلا ٌدشأ ذي يبتلا لاق“ : نيالا مك ءءابينألا ناحتما اهتياغ ةّيهلإ ةوظح

cd Calلثمألاف « لثمألا  . [لاقو Cal ] ىلتبي Jrىلع  Éهنيد يف ناك ناف ؛هنيد  
 “الب يف ديز «ةبالص

 بويا نإ مث . ةبالص هنيد يف ناكو ءارباص ناك ÉI 'هئالب يف ديز" دق بوُيأ ناک اذإف

 ملأت لو dy نادقفل ملأت الف . همأسي الو «باذعلا لمي ال هلأ هتروثو هاوكش لبق  رهظأ

 يف تشع ت اذإ : لاقو RE» دقف «دسجبا باذعب هدهع ةيادب يف ufr . . لام عايضل

 دق روبصلا بوُيأ نأكف . ءالبلا يف اهلثم شيعأ نأ رداق ياف eph وأ « ةنس نيعبس ميعتلا

 لمي مل بوي ناك اذإف .ىوكّشلا مدعو لّمحُتلا ىلع رارصإلا اذه يف OU ىلع لواطت
 لصاوت كلذل . ”هدبع ake gé ءيّشلا لمي ال هللاف . هنع هعفرل بجو age الف « هباذع

 نيبو هنيب لصفتل ؛نامحرلا ىوقل عيرتسلا لُخَدَتلا بلطو « مثسو «لم Ge «هدبعهللا لهاجت

 .Henry Corbin, Histoire de la philosophie islamique, p 162. :ًالثم رظنا

 ۔ 183ص 3g ءريسفتلا «ريثك نبا (2)

 . 184ص «3ج ءريسفتلا «ريثك نبا )3(

 ناك  رمألا ىلع ٌربصلا هدبع لصاو ام اذإ هللا نكلو «هدبع هلي املثم ءيشلا لمي هللا نأ ديف ةريثك ثيداحأ تدرو (4)
 ال ةأرما : تلقف ؟هذه نم : لاقف «ةأرما يدنعو هللا لوسر لخد : تلاق ةشئاع نع [ . . T :ىوقأو ٌدشأ هربص

 هيلع مواد ام هيلإ نيا حا ناكو LE ىّتح هلل ليال AS ؛نوقيطت ام لمعلا نم مكيلع : لاق . Le «مانت

 ىح هللا مأسيال هَللاَوَق ءنوقيطت ام لمعلا نم LÉ ؟ليللا مانت ال و هللا لوسر لاق“ + ىرخأ ةياور يفو . "هيحاص

 هذه نم يراميج هعمجام رظناو . 188-190, ص 2g ile gai» عماجلا «ملسم à :رظنا ."اومأست

 : كلذ ىلع هقيلعتو «نوثّدحملاو نورسمملا اهنأشب ركذ امو ءهمجرتو «ثيداحألا
Daniel Gimaret, Dieu à l'image de l'homme, pp. 307 - 311. 

483 



 usa? dite angl غلب ىّتح تاظحل الإ يه امو . ناطيشلا نيبو هنيب وأ «باذعلا

 الإ ينمصاخُي نأ يل يغبني ال هلق ele ماقم aiy «كرازإ ذدشاف ءمقق «كنم توند دق اذه

 مف يف لاخّسلاو ءدسألا مف يف مامّلا لعجي نم الإ ينمصاخُي نأ يغبني الو «يلثم راّبج

 نم ةرص ٌرصيو « حيرلا نم ًالاقثم نزيو ء«روثلا نم ًاليك ليكيو « نيا مف يفمحّلاو «ءاقتعلا
 هجو يف فقي نأ عيطتسي يذلا رابجلا اذه نوكي نأ بوُيأل ىّنأو as سمأ دريو «سمشلا

SCماقم موقي نأ هل ىّنأو  UEّنكلو .بوُيأ َتِهّبف ؟روثلاو سمشلاو حيرلاو نوكلا قلاخل  

 .دبألا ىلإ هنع دعتبا دق هّنظ يذلا وهو ءاندو «هنم برتقا هللا اهف . هسفن هيلع ألمي ناك ام ًائيش

 هرهظأ امو «لواطت نم هادبأ ام ىلع هخّيوُيو «طوتسلاك هعرقي توّصلا ىلإ عمتساو «تمصف

 plu ينمصاخُت نأ تدرأ" : : ةمكاحلا ةقلاخلا ةّيهلإلا ةردّقلا رهاظم هل دّدعُي مت «رساجت نم

 تقلخ موي يم تنك نيأ ؟كفعضب ينرئاكُت نأ تدرأ مأ :كئطخب ينجاحت نأ تدرأ

 مأ ؟اهفارطأب يعم CUS مأ ؟اهتردُق رادقم يأب تملع له ؟اهساسأ ىلع Glass «ضرألا

 مأ ؟ضرألا املا لح كتعاطب ا ؟اهفاتكأ ت عضو ءيش يأ ىلع مأ ؟اهاياوز دعب ام ملعت

 ؛ءاوهلا يف ًافقس ءامّسلا تعفر موي ينم تنك نيأ ؟ءاطغ ضرألل ءامّسلا تناك كتمكحب

 GR نأ كتمكح نم غلبي له ؟اهتحت نم مئاعد اهلمحي الو ءاهقوف نم تتبث قئالعب ال

 «راحبلا ترجس موي ينم CS نيأ ؟اهراهنو اهليل كرمأب فلتخي وأ à اهموجُن ریست وأ ءاهروُت

 نيح ٌماحرألا تحتف َكتردُق مآ ؟اهدودح ىلع راحبلا pipe َكتردُقَأ ؟راهنألا تعبنأو

 نم كلل له ؟لابجلا خماوش maig «بارثلا ىلع AU نيح ينم تنا نبأ LE تغلب

 له؟ ءامّسلا نم لزنأ يذلا ءاملا نيأ مأ ؟اهيف لاقثم نم مك يردت له مأ SELS قيطت عارذ

 ريت كتردُت مأ «قازرألا تمسقو «رطقلا تصحأ َكتمكح أ ؟هدلوُي بأ وأ «هدلت أ يردت

 تيار له SG بهل ءيش يأ مأ ؟دوعرلا تاوصأ ام يردت له ؟ءاملا هيشغتو «باحّسلا

 نيأ يردت له مآ ؟تاومألا حاورأ تنزخ له مأ ؟ءاوهلا دعب ام يردت له مأ ؟روحبلا قمع

 راهتلا ةنازخ نيأو ؟راهنلاب ليلا ةنازخ نيأ يردت له مأ ؟دربلا نئازخ نيأ وأ «جلتلا ةنازخ

 هسبحت فيكو ؟حيرلا ةنازخ نيأو ؟راجشألا مّلكتت ةمل يابو ؟روثلا قيرط نيأو ؟ليللاب

 .61ص 9م «نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج :يربملا (1)
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 eh نمو ؟راصبألاو عامسألا قش نمو ؟لاجّرلا فاوجأ يف لوقعلا لعج نمو ؟قالغألا

 فصيو «هتاقولخم دادعت برلا لصاوُيو .“[ . . ] ؟هتوربجب نيراّبجلا رهقو ؟هكلل ةكئالملا

 «ةلفغ ةظحل يف رساجت Pace رخسيو «بوُيَأ نم أزهيو «هنوك a رست يف هتمكح
 ىلع لیلدتلل رگ دهاوش نم ON هب التما ال ةروُص بلا باطخ ناك . Dole لواطتف

 لوبق اإ بوب tn ناسنإلا فعض نايبو هتمكح زاربإو هللا ةردُق

 Li NES ا همالك نم برا ىهتنا دقو - عرسأف . مالسإلاو عوضخلاو

 RO حيبستلاب هناسل قلطناو ." © يمر طخسپ ءيشب مّلكتأ ملو « يئالب يف تبهذف 6

 ىسنو .بّرلا ههركي ام لوق ىلإ دوعي الأ ًامسقُم ÄN بلطو à LI همعنب فارتعالابو

 يلا هدي مل . ةقيقحلا فرعي نأ ديرب بوُيأ ناك Ce بلاطُي ناك ام كش نود ًافئاخ .

 cn لازم نع بجُي مل ÉS «هدبع فعضو هتردُ هيف ب ليمج باطخب i باجاذ
 ىلع رمألا رمتساو ءآرس سلا لظ .بيغلا ىلإ ذفني ملو «بوُيأ تكسف .بيغلا فشكي ملو
 هيلع طاس املثم «هباذع بوُيأ نع عفر .ةردُقو ةمكحب ريسي ءيشّلُك :ناميإلا alle يف هلاح

 ءديدجلا ظحلاب بوُيأ انهت . “رثگ دلو نم نمو . ةفعضم «هلاومأ هيلإ تّدرو . سم
 . بيرلا لاوسلا نع ادبأ تكسو

 :فلألا يناعملا تاذ ةّصقلا 3

 .ءيش JS لوقت نأ لواحُتف «ةديدع تاءارقب ةدحاولا َسْنَنلا ملحُي دلاخلا بدألا نإ

olاهيلإ دْوَع لك . بدألا اذه نمض جردنتل بوُيأ ةصق  JRيف ثعيبيو «ًاديدج ًالهن  

ENةريثك اهملاوعو .رخآ ملاع فاشتكاب ًاروعش  . Éyنم ةهرب تماد دق اهيف انتلحر تناك  

 . اهيلع بابلا اذه حمب اهيف انمالك ,TS لحّرلا طح نم دال ناك e نمزلا

 . اهيلت يتلا تاحفصلا يف صَل ةّيقب رظناو .61ص :9م DEAN» ليوأت يف نايبلا عماج يرّبطلا )1(
 ف كلذ رظنا . هدبع نم رخسي وأ كحضي هللا نأ ني ةريثك ثيداحأ كانه (2)

Daniel Gimaret, Dieu à l’image de l'homme, pp. 265 - 279. 

AN )3(ليوا يف نايبلا عماج يب  OTAN62ص 9م . 
 دقن ؛ةّيمالسإلا paN l ءمّهَدَقَك نيذلا هءادبأ هبلإ برا داعأ :13/42 «بوُيأرفس «  ميدقلا دهعلا يف (4)
 ءريثك نبا : ةنحلا دعب اهشاع يتلا ةليولعلا هتايح لالخ مهريغ ءانبأ نم os EH يف مهب ظفّتحا هنأ تراتخا
 . 185ص 3ج «ريسفتلا
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 :نكي مل يذلا نمّزلا 1

 ناك امك ًاماق ءريبك ميعنو ةمراع ةداعس يف هسفن دجي ىح ءاقشلا بوي نع عقرب نأ م
 نمز ناكو «ةداعس ءدبلا نمز ناك اذإف . ةّصقلا اهب تحفا يتلا هتايح نم ىلوألا ةلحرما يف

 نكي مل بوّيأ هيف بدعت يذلا نمّرلا وهو  امهنيب لصافلا نمّزلا نإ Shaji ةياهنلا

fatةطقّتف  SUاهتاذ يه ةّصقلا يف  Adأدبت مل ةلحّرلا ٌنأكو «ةيادبلا  hsثادحألاو  

 هتايح عقو ىلع ظقيتسا مث LB اهشاع وأ «ًاركف LIÉE « ضحم لايخ ol اهشاع يتلا

 ءهدسفيو «ليمجلا قلا يف لخدتي UE سيلبإ تلعج يتلا ةّصقلا نإ . ةديعّسلا ةّيداعلا

 «ةياهثلا يف رمألا تكرادت «ءآربلا هدابع نم ًادبع بدعي GR عم ble بلا تلعجو

 ىلوألا ةقالطنالا LË ىلإ انتداعأو بر ةهّرشملا ثادحألا اهيف تت يتلا ةرتفلا كلت تفنو

 يف تفّوط نأ دعب ةصقلاف OU ىلع لواطت الو اهيف ملّظ الو UM ريغ اهيف قلاخ ال يتلا

 تشيب اهتلحر يف  اهّنكلو . ةّيديحوت ةيركف ةموظنم دنع ele «ةميدق ةيثيم ملاوع
 E ا ا AA ET ظوظحملا دبعلل

 رغ  ايديجارّتلا نأش اهنأش ۔ كلذب مدختف «بوُيأب لح ام هب لحي نأ ةّيناكمإ ىلإ هتهّبنو

 . لطبلل عقو ام هل عقي نأ نم ءرملا فاخيف «ريهطتلا

 :ثعبلا 2

erيف مدي بويأ  Lane be YDةاروتلاف .  

 ةّحّصلا كلذ يف اب «بويأ ىلإ بويأ 18 ام لك ةدوعب يضاقلا يهلإلا رارقلاب ةداشإلاب تفتكا

 اهب ةّفاحلا صّمصّقلاو اهلوح ريسافتلاو .”'رمألا اهب مت يتلا ةيفيكلا ىلإ ةراشإلا نود « ةيفاعلاو

 ةياهتلابو cp ةدوعبو «قحلا ةملكلاب ةديشم ءّدحلا كلذ دنع .La يه تفقو

 ءًاضيأ تمص هنم فداص ةياهتلا نمز bly ءاتمص بوُيأ نم فداص ءدبلا يف نمّرلا كلذ نأ ىلإ اقباس انرشأ دقو (1)
 بيغلاوأ ٌرّسلا فشك دارأو لأس اذإو ؛هدعسأ هّير نع ناسنإلا تكس CR . تمّصلاب  نذإ  ةداعّسلا طبنرتف

 . هوركملا هباصأ

 ؛هالوأ نم رثكأ بأ ةرخآ بّرلا كرايو [ . . ] افعض بوُيأل ناك ام ىلع بلا دازو [ . . ] بوُيأ يبس ابرار" (2)
 «نيتب ةعبس هل ناكو «ناتأ فلاو «قبلا نم نآدف فلأو «لبإلا نم فالآ ES ء منغلا نم افلا رشع ةعبرأ هل ناكو

 13. 10/42 :cogl « ميدقلا دهعلا T . . ] تائب ثالثو
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 Lai ءاطع إ نم ke ام نآرقلا يف تدجو دقق ؛ةيمالسإلا هي LAN صصقلا امأ  ةديعسلا

 :نيقيلالا EN ركذي نآرشلاف . "بيرغلاو بيجعلا" مع ترف تلاد « ًاديدج ًاعْفَد

kiga i Har Yoder syضب  Áá Woi 

EDES EEنارّصنُع هيف لباقتي «ًاريبك اعساش ًام اع  ديدش راصتخاب  رّوصيف «  

ftنم صالخلا اهب م يتلا قيرطلاو ءةهج نم ناطينشلا هس ْذإ ؛بوُيأ باصأ يذلا  

LÉ à fieنوكي دراب ءام يف  Seا ىرخأ ةهج نم ءًابارشو  

 ىلإ ليبس الو .هحوُر يفو «همسج يف ءآسجن ًاخسو حبصأف «هب ملأ هيوشتو «هباصأ سد

 يف لجّرلاب ضكرلاب هفاشتكا متي LÉ ءام نم بارّشلاو لاستغالاب الإ سلا اذه ةلازإ

 هلجرب ضكر امل  عاطتسا ليعامسإف . ةديدج ةايح لك ثعب OÙ اهانيأر ةيلمع يهو «ضرألا
 . ىهزأو لمجأ ةايحلا قلطنتل ؛ءاملا عبني نأ  هناكم ليربج اهضكر وأ «رفقلا ءادرجلا ضرألا

 ناك يتلا ةلابزلا ضرألا كلت يف هلجرب ضكر . لعفف ؛ءيشلا سفن لعفي نأ بوُيأ رمأ دقو

 هندب يف ناك ام عيمج Ea olga لستغي نأ هرمأو ءًانيع  ىلاعت هللا ai اهيلع ًاشورفم

 برشي نأ هرمأو «ىرخأ ًانيع هل عبنأف «رخآ ناكم يف ضرألا برضف «هرمأ مث «ىذألا نم

 رمدقل دقل .””[نطابو ًارهاظ ةيفاعلا تلماكتو «ءوسلا نم هنطاب يف ناك ام عيمج SG « اهنم

 ةّيلمع OS ؛ gr ge ele «هنطابو هرهاظ تلاط « ةلماش ةّيريهطت ةيلمعب بويأ

 يف رمألا متي امك امامت «“ ”ةريثك ءام oge يف لاستغالاب الإ متت 5 ال ميظعلا A نم ريهطتلا

oi ceن اكل کور ادرار ادرک  edgeد ين انو  
 ىرخأ ىلإ اهزواجت مث مث «نيع يف بوُيأ لستغا دقو .رخآ ا خسو هنع عزنيل ؛اهريغ ىلإ اهزواجت

 .Josy Eisenberg & Elie Wiesel, Job ou Dieu dans la tempête, pp 388 - 399. :ًالثم رظنا )1(

 .42.41 /38ص )2(

 سند نم بوُيأ صيلخت يضتقت ةّيلمعلا نأ هكاردإ ىلع همالك لالخ نم فقنو . 40ص «4ج ءريسفّتلا «ريثك نبا (3)
 نطابلاو ل يمجلا رهظملا لوُنُحو ءدسافلا نطابلاو وشما رهاظلا ةلازإ نم دبا ناکف ءًانطايو ًارهاظ هيف راف « هباصأ
 . ميلّسلا

CE )4(اريهطت بلطت اريبك 8  r Psءام عيان ناسنإلا  est chapeنم أطسق  
saltاعيمج اهيلع ناسنإلا ىتأ اذإف  EEنم مالا صالخلا نم  aةرظنا .  

Gaston Bachelard, L'eau et les rêves, pp. 19X- 193. 
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 سفن نم برشي اهلطب لعجت مل ةصقلاف . هنطاب رهطتف ءاهنم برشف « ''”اعارذ نيعبرأ اهنع دعبت

 اهنم برش اذإف GK «هتراذقو هضارمأ ضعب اهيف كرت نوكي دقف . اهيف لستغا يتلا نيعلا
 يف اهل ركذ ال ؛ةديدج ًانيع بوُيأل S لامتحالا اذه aa لتقت ىتحو CSS هيلإ داع

OLAسفن لمحت يهف . اعارذ نوعبرأ" : ةفاسملا هذه رظنا م .هيف اهيلع لدي امل دوج الو  

 ةميدق ةلحرم زواجت نع ربعت نأ تدارأ GB «صّصّقلاف . رمألا لامتكا ىلإ زمارلا يثيملا ددعلا

 .ددعلا اذهب تدجنتسا «ةليمج ةئسح ةديدج ةلحرم لالحإو

 ناك ثيح ؛ ضرألا نطب نم هئاعبنا نم : : نيقيش نم ةّيريهطَتلا هتفيظو ءاملا اذه بستكا دقو

 جراخلا ءاملاف Léo يتلا هتدوُرُب نمو « سدا هرعت هيلع تفضأ ةلإ ةردثبانوزخم

 فداص BL . Fo نم ةايحلا جرخت امك ءةايلا لمحي وهو اهنم جرخي « ضرألا نطب نم

 بصتناف « حورلا هيلإ داعأو ءهشعنأ اتاوم ًادسج سم اذإ درابلا ءاملاو . ةايحلا هيف ثعب ًابارخ ًادسج

 coll درابلا ءاملاو رهظملا يفاصلا ءاملا نيب عمجي ام ًاريثكل لايخم ا OL . ًادبأ نكي مل هناك ًاديدج

 هارتل < اخسار ًاداقتعا كلذ يف دقتعيل ناسنإلا إو . ًاديدج ًاثعب ناسنإلا EAI امهاوق رفاضتتف

 ناسنإلا هيف ثعُب يذلا لوألا لثملا  كلذب  ديعُي هّنأكو ءهدنع لستغي ءاملا ىلإ حابص JE عراسي

 Fontaine de jouvence بابشلا 4 ءام عب ةيداعلا ءاملا ةيفنح لوحتتف .ديدج نم

 كلذ م D ءايحيل وأ LA ةايح ايحيل ًارهاط ًاديدج قلطناف AU بوُيأ دواع دقو
 يف ناسنإلا ملح  كلذب  قّقحتف ؛ءازجلا ةفعاضُم لظ يف ؛ةدلاخلا ةّنجلا ةايح «توم دعب

 نم اهلهن مغر ۔ بوُيأ La نو . ةرهاطلا ةعصاّنلا ضرألا ىلإ راوبلا ضرألا نم ءاقترالا

 Gaál ةردُف ىلع ًادهاش موقتل  ميدقلا يثيملا اهلكيه مغرو en قباسلا يفافتلا ث وروما

 . *عادبإلاو ديدجلا قلل او JL لالغتسالا ىلع يمالسإلا

  (1)ليوأت يف نايبلا عماج :يريطلا  OTAص ء10م 589.
(2) Gaston Bachelard, L'eau et les rêves, pp. 197 - 198. 

 نمارصنع be ais ةمبدق تادقتعم نم اقالطنا « Lin عادبإلاو قلخلا be ةلواحم لكشُت (3)

 Mohammed Arkoun, l'islam, p. 120. : ji . AAN صنلل هتسارد يف نوكرأ دَّمَحُم ريكفت يف أ ةّراقلا رصانعلا

 باطخلا ضاقنأ ىلع ديدجلا باطخلا TAN اهب يب يتلا ةيفيكلا نيب ثيح ؛ ؛ 18فهكلا ةروسل هتءارق  كلذك  رظناو

 Mohammed Arkoun, Lecture de la sourate 18, in Lectures du Coran, pp. 103 - 125. z ميدقلا يعامتجالا
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3 
 :ةبيجعلا نونلا يذ ةلحر 2

 ءاملا يف هب حاسو cg همقتلاف ءرحبلا يف هبحص هامرو calal نم رف ئرما ةّصق

 . ىفاعم ًاميلس جرخ هنم جرخ ie هل رسک الو ءآمحل هل مشه الف « هنطب يف وهو ءًانمز

 نكمي يذلا ءٌراقلا يثيملا اهلكيه ىلع تظفاحو P EN اهانغأو  "”راصتخاب نآرقلا اهاور

 . هضارغأو هتثيشم قفو ةصقلا يوريف «صاق لك نم هسفن

 نطب يف ءاصفرقلا سلاج ئرما ةروص «نهذ لك يف ىقبت ةدلاخ ةديحو ةروص نكلو

 حبسيل ؛دعصي مت «قامعألا ىّنح ءاملا يف صوغي ءأدهي ال ةمئاد ةكرَح يف os «توُح

 حُبسيف ؛ةنيكّسلا هرمغت ًائداه EN هب ريسي رفاسُلاو ءةلحّرلا لصاوتتو . حطّسلا ىلع
TAE 

 «هلشم حاترتو . قادتخالا هيلع فاخت الو eey هيلع اخت الف «ءفّدلابرعشتو

 كلذ كدجتو . ءانا ی ترشد کب ن os > يف كب اذإف colly یهامتتو

 . ةلحّرلا فّقوتت الأ ىّئمتتو ءًانمز كيف ELU يذلا لفطلا

  lًاليمج ًاصّصَقل نيَّدلا نم :

 . ةقيثوو ةقيرع ةقالع Les contes de fées» » ليمجلا يفارخلا yanak نيدلا ةقالع

 يف تعرعرت OU . سالا ةايح ىلع ًارطيسُم هيف نيدلا ناك نمز يف تأشن 'تافارثملاف'

 «ساّنلا ىلع هضوّرُقو هميلاعتو هيناعم اهلّمح DU اهّلغتسا sets ءاهّلغتساف «نيدلا لظ

yo,ىح  تعاطتسا ناب  dsهل اهماحرأ حتفت ْنأ  هدوجول ةقباس وأ « هيلع ةليخد تناك » 

 ةقطان ةليلو ةليل فلأف .فيرحتلا اهّسمي وأ ءررضلا GE نأ نود هنع ربعتو eau ملقأتتف

 اهعمج يتلا ةّيبرغلا US .اهبيرغ برغأو ءاهبيجع بجعأ يف ىح ؛يمالسإ ملاعب
 O 3 ساثلا ناهذأ يف ةرضاح خيس ةقطان Perrault 6# وأ Grimm ميرق ناوخألا

 .5048 /68ملقلا ؛148 139 /37تاّفاّصلا ؛8887 /21ءايينألا 198 /10 سنوي +86 /6ماعنألا ؛163 /4ءاستلا (1)

 .409 :23- 22ص ص « 4ج 188£: 186 ص ص 3g ؛414ص «2ڄ ءريسفتلا «ريثك نبا (2)

 . 187ص «3ج «ريسفتتلا «ريثك نبا (3)
(4) Bruno bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, p. 32. 
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 رودي ةايحلل اطمن ضرفي D نيدلاف . ةفيظولا سفن ةفارخلاو نيدلل Of ينعي ال اذه نكلو
 bp ىَّنح اوعضخيل ؛ سالا ةايح يف as يتلا ةّيسيئرلا ةّيصخّشلا ىقبي يذلا برا رادم يف

 يرفع ىلإ يارا ga ge یک NU ا ا لع يف
 نيدلاف . "”ماصفنالا هبيصيف ep ةوكملا رصانعلا هعزانتت ال ىّتح درفلا تاذ يف ماجسنالا

Us JRىلإ تافارٌخلا ىعست نيح يف «تاعوزتلل  Iىكح اهب  Po pm؛ كلذ عمو  

 مالكلا ليمجب e JEg ءةلماش ةطاحإ ناسنإلاب ةطاحإلل ct À نيّدلا دوهج رفاضتت

 LÉ, ot ne ولعي ىَّتحو رش نم هدصرتي ام ملی i يهتلاو رمألاب وأ زفاحلا
 . مات اريهطت ناسنإلا تريطف «ةريثكلا ىوقلا تلَّخدت ءًاريطخ LA رومألا تمّرأت

 ام ًاريثك «هنضتحي es ىلإ درفلا ُدوَح ريهطتلا ةّيلمع يف ةلمعتسملا لئاسولا نيب نمو
 از حلل لو يف نال رمل لك تن تيتا . انطب ةبيجعلا صّصقلا يف لكشتي

EN esرخآ بثذ نطب يف اولظ ةعاجشلا  paia . OLنطب يف ثكم  OLIًاليوط . 
 دعب ءًارهد هنطب يف اوماقأ سوُنوُرك ءانبأو .' م توما امهمقتلا دقو هبكرم ىلع لظ راَحّبلاو

 نّكمُت صّصقلاف . فاير رخل سرا رج ميتا ee مهعلتبا نأ

 دحاو -JE كلذب_ديعُت اهّنأكو «مهيمحتف دف «مهنضتحت ogli نم رطخلا مهبفح ام اذإ ؛ اهلاطبأ

 .نمألا ناكو «ةحاّرلا تناكو «ءفّدلا ناك ثيح كانه . هيف ناوكت يذلا مالا نطب ىلإ مهنم

 قيقحن اهتفيظو نأ ىلع ليلّدلا ميقيو «ةّيسْفْنلا اهداعبأ He SUL ىلإ يليلحتلا سمتلا مدع ىرينا دقل (1)
 ىلعألا انألاو moi انألاو Ga وهلا نيب ةمئاقلا RLETI هناعارص ةّيحض طقسي ال ىّتح JAM سفن يف ماجسنالا

surmoiرظنا . سْفّنلل ىلوألا ةيديورغلا ةّيميسقتلا بتارملا يهو : : 
Dictionnaire de la psychanalyse, articles: ça, moi, surmoi. 

 قيدصلا فسوي : كلذك رظناو  iةثيدحلا ةغسلفلا يف ظافلألاو ميهافملا : 209 etص ؛ىلعألا انألا ء 53ص .
{2) Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, pp. 96 - 97 

 يف اهليلحت و اهرظنا : Le Petit Chaperon Rouge Lai يهو (3)
Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, pp. 285 - 310. 

Abdelwahab Bouhdiba, L'imaginaire maghrébin, pp. 33 - 44. : يف اهليلحتو ةصقلا رظنا (4) 

Gaston Bachelard, La terre et les rêveries du repos, pp. 138 - 144. : يف عوتلا اذه ga Laad رظنا (5) 

Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, articles: Cronos, Ulysse. رظنا: (6) 
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 سوي ةّصقل لئادب موقتل  اهتافاقث عّونتو ءاهبوُعش فالتخا ىلع صّصّقلا as إ
 تجسنو «ةهباشُلا pa Lai هتكاح يذلا جّدوُمنألا لما تاسا اردلا يف تلّكش يتلا « ةميدقلا

 Piya ىلع

 :هاوتحا يذلا نطبلا ىلإ JL نبالا ةدوع - 2

 اًمعو «ماقتلالا لبق ناك Le ءرملا لءاستي ىّنح p oyle يف مّقَتلْلارقتسي نأ ام

 ىلإ ةجاح يف يه لب ÉN ةيونعم ةدحو ESY نطبلا يف ةماقإلاف . ماقتلالا دعب ثدحيس

 فو - عقاولا يف وه نطبلا يف ةماقإلا نمزف .اهيمارم God Le ءاهيلي رخآو ءاهقبسي نمز
 يه يتلا يعوأللا ةايح هّنأل ؛نمزأللاك وهف . قدأو حضوأ دعب نم  قلطنيل ؛ GUI نمّرلل

 يذلا نمّرلا نعو « ماقتلالا لبق ناك يذلا نمزلا نع ءرملا لءاست اذإو . ةيعاولا ةايحلا نع ةبيغ

 مضقلا نع فلتخي ماقتلالا ناب لايخملا يف رص نم مكارت ام لضفب فرعي هّنألف «هدعب ناك
 ىلع ماقتلالا ظفاحُي نيح يف «ءيشلا ىلع ءاضقلا ىلإ يدوي تاّيلمعلا هذهف . مشهلاو غضملاو
 ةانق ربع ls هنم ءريغ ال لول مفلا عم لوحتي * عیرس عالتبا وهف . ءيّشلا كلذ
 Dee اا نطبلا ىلإ

 ديعُي مث ؛ءيشلا ىلع نمتؤُي ءاعو حبصُي لب ؛هسارضأ الو « هباینآ الو «هعطاوق لمعتسي الف

 sbs ماقتلالا مل Panel ىلإ

 رمألا ىلإ هعايصنا مدعب مّقتلْلا هفرتقي بنذ رثإ  صَصَقلا رثكأ يف - ماقتلالا يلمع منت

 يف شيعت تناك ءارمحلا I تاذ تنبلاف . ةمرح كهتني وأ ءارظح زواجتيف « هب af يذلا

 نما ضرغ تحبصأ ىّتح ءاوتحالا لأسم جلاعُت يتلا تاسارذلا نم ريثك عضو ةقالطنا سوب Eas تلكش دقو ( 1)

 :رظنا eomplexe de Jonas'. سنوي ةدقع' اهيلع ai “aie دجوأ يذلا [ni ملع Fr متهي يتلا ضارغألا
Gaston Bachelard, La terre et les rêveries du repos, chap. 5, Le complexe de Jonas, pp. 135 - 186; 
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 233 - 237. 

Ali (2)قيرطلا م مل . ] اهملتبا اذإ ءاماقتلا اهُمقَتلَأ ةمقللا تمقتلاو [ .. ] هيلإ ةردابملاو لكألا ةعرس  ci, 

 نبا ."هجولا رسكوُه ليقو [ . . ] سآرلاو ماظعلا رسك ليقو [ . . ٠] ءيشلا رگ [ رهف ] seser اما ."هطسوو هنتم
 . مشه ةّدامو مقل ةّدام ءبرَلا ناسل «روظنم

 يف غضملا وأ مشهلاو ماقتلالا يتيلمع نيب ةمئاقلا Bg Al رظنا )3(
Gaston Bachelard, La terre et les rêveries du repos, pp. 161 - 163 ; Gitbert Durand, Les structures 
anthropologiques de l'imaginaire, pp. 233 - 234. 
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JEاهطوحت :مائولا اهدوسي ةلئاع  «Lilasءاهُيدلاوب ارب ةبذهُم «ةليمج تناكو .اهاعرتو  

 DL ماعطلا نم اهيلإ لمحتق «باغلا يف نكست يتلا دعقلا زوجعلا AE كلذ ىلإ مدختو

 ةيدوملا قيرطلا نع ga ألا : ملا هب ترمأ ام قيبطت بّلطتي ةّمهملا هذهب اهمايق ناكو . باطو

 اماذإ ءًارظح ةلفطلل تعضو ةّصقلاف . "”الامش وأ ًآنيمب رظن الو ءبعل الو ةد ا تيب ىلإ

cé olيف رظحلا ّنكلو . ةلاس اهتدعاق ىلإ تداعو ءاهتّسهم  aaيف الإ ميقتسي ال  

 تلخدو «ليبّسلا نع تداحف .رظحلا ءارمحلا ةعّبقلا ةبحاص تزواجتف . ”رظحلا زواجت ٌلظ

 اهفقوتسا ةلحّرلا تلصاو انو ءاهلمح ىلع ردقت مل ةقاب اهل SE à a فطقت باغلا
«eiتيب ىلع هتّلدو ءاهرمأب ةنربخأف . شحولا رظنلا اهعار الو «لوهجلا تفاخ الف  

 هلت اهشارف يف ٌرقتساو ءاهّيز يف ركنت مك ءاهمقتلاو ءاهيلإ اهقبسف «ةضيرملا زوجعلا اهنج
 «هبنج هيف تّسدناف «شارفلا ىلإ ةد ا توصب اهاعد "ءارمحلا LI تءاج اكو ءاهفئاخل

 شارفلا يف اهب عت نأ دعيو .دسجلا ءارع الو ةليوطلا مئاوقلا تركنأ الف cols تمانو

 .ًاماقتلا اهمقتلاو ALL لعف ام اهب لعف « “مز

 هيلع موقت يذلا عقاولا تفلاخ .رظحلا تزواجت OL ًابنذ تفرتقا ءارمحلا عقلا تاذف

 «باغلا يف a لامج تعبنا .ىوهلا af ءاياصوو نيناوقل عضخيو ,ةسراح ملا

 DUT بئذلا نأ ىلإ هبتنت ملف ءلوسعملا بثذلا مالك تقدصو . اهل نكي ملام تفطقف

ESيتلا قيرطلا ىلإ ةلئاعلا اهّدشت «ىوهو لوُيُم تاذ ةلفط تناك .””يعامتجاآللا  

«Weقيرط  ENناكو . قيرطلا نع تجرخف . دئاّسلا يعامتجالا  JEئبنُي اهيف ءيش  

Et,ءيربلا لامجلا اذه :ءايشأ اهيف تحّبفت ءًاران دقت ةقهارم لب « ةريغص ًاتنب دعت مل ةلفطلا  

 تالاعفنالا ىلإ زمري يذلاو' ةوهشلاب خراصلا رمحألا D GI تاذ La كلتو «نتافلا

()Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, pp. 291 - 292. 

 :رظنا «بورب ريميدالف دنع ةقارثلا ءانب نم 3و 2 نيتفيظولا transgression» رظحلا زواجتو interdiction رظحلا لمي (2)
Viadimir Propp, Morphologie du conte, pp. 37 - 38; Claude Bremond, Logique du récit, pp. 39 - 40. 

C3)رصانع ؛فاحللا تحت «بئذلا بنج ًانمز هيف اهساسدناو اهلوبقو اهماقتلا لبق شارفلا ىلإ ةملفطلا بلا وعد  

dsتقاسنا َةلفطلا نأ ىلع  elsءيربلا ةلوُُّطلا ملاع ترداغف « يسنجلا  NEبتلا دسج  LA te) 

 : يف ءاجتالا اذه قفو ةصقلا ريسغت رظنا . اهسمالُيو
Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, pp. 298 - 299. 

(4) Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, p. 294. 

492 



 eds نأ اهل ناك ام ملاع يف تقّلحف UE PU اهنم قلعت ام ةصاخو « ةفينعلا
 . بثذلا اهمقتلا :باقعلا ناكف

JRيف «رظحلا زواجت  autresءادجلا بلا ماقتلا ببس «ةعاجشلا . 

 اذهل A ؛نكلو .اوجرخت الأو «بابلااوحتفت الأ : : تصوأ يتلا مالا رمأ تفلاخ ءادجلاف

 نّولتو ءاهسوبل سبل : ةعاجشلا ملا ةروُص يف رّكنت . ةلئاعلا صرتي بئّذلاو ٌرمتسي نأ رظحلا

 «بابلا اوحتفا :اهتوصك توصب لوقي ءادجلا ءاجو GIE نيئرق هسأر ىلع عضوو ءاهنولب
 اوحتفو « ةليحلا مهيلع تلطناف . تيبلا لصت نيح لوقت تناك امك ًامامت . بشعلاو نيّللاب تئج

 امهنيب لصفي ال «جراخو لخاد اهأدح GE ىلع ةصقلا تبنا دقو . I مهمقتلاف «بابلا

 ئلتمتف « ضرألا شاشخ نم تاتقتل جرخت أب U حمسيل احابص حكي يذلا بابلا اذه ريغ

 كلذو oi كلذب اهراغص ىلا عوجرلاب اهل حمسيل ؛ءاسم حّتفيو ءآريثك ابشع Jandy ءًانبل
 ءرخآلا ىلإ امهدحأ :gew ماظل او يزاوتلا فنك يف ناشيعي جراخلاو لخادلاف . بشعلا

 ءاقيو يعّسلل رابكلا جوُرُخ :ةطوبضم نيناوق قو الإ رخآلا ىلع امهدحأ حتفني ال ؛ْنكلو
 ءادجلا تزواجت دقو .اوكله ءاوجرخ D «نحي مل مهجوُرُخ تقو OY ؛ لخاّدلا يف راغصلا

 .بئذلا اهمقتلاف «تجرخو ءرظحلا

 لكيه نع ءيش يف فلتخي ال لكيه تان ةّينيدلا اهتغبص ىلع سوي ةصق تناك دقو
 م« عع

 لضفب اهملاع ىلإ مهدشت «لافطألل ةهجوم ةيميلعت ةغبص تاذ يهف . ةبيجعلا ةّيفارخلا صّصَقلا

EC 
CDةيلياحتلا ةعرتلا تاذ تاسارتلا  EEنأ ىرت  SA aام اريثك (لافطألل اهلصأ يف ةّيورملا) ةبيجعلا  

 يتلا تامزألا زواجت ىلع «ةقهارلا نس يف مّهو «لافطألا دعاسُتل كلذو ءازمرو ارتست إو « سنجل ا روما جلاعُت

 ,Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées م. 295. : jsl .ةرتغلا هذه يف ثدحت

 ERTES =( لصألا y يف « هباتك يف ةبيدحوب باهولا دبع اهتبثأ « لافطالل aA gaal نم يهو (2)

 .Abdelwahab Bouhdiba, L'imaginaire maghrébin, pp 3, 33 - 44. : اهللح مث «ةّيسنرفلا ىلإ اهمجرتو

 لولا ملاعو عراشلا ”gite :جراخلاو لخاّدلا نيب لباقت ىلع ةمئاق ةّصقلا لعجي ةبيدحوب باهولا دبع كلو (3)

 .as .34ص «"ىرخأ ةيحلن نم لخاتلاو BAN ملاعو لافطالا ملاعو تيبلاو ,ةيحان نم جراخلاو روكا ملاعو
 ASIE ؛جراخلاو لخاذلا «نيملاعلا ىلإ - قن تقلا يف“ يمتنت ,ef ةصقلا ةلطب ؛"ةعاجشلا ملا نأ

 ىلع ضرف ةّيمالسإ ير ةفاقث لظ يف dE . “La يف هيام دجال ام وعو . Ur“ ىلإ يمتنت ىثن لا لعجي

 BÄI ملاع يف اهخّسرُثو «لمشأو عسوأ ارود اهات Eat يطع نيح يف B كلت لخاد نم ربياعم بتاكلا
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 زواجتو رظحلا ةّيانُث اهلادبتساب ةميدقلا ةّفارُ ا اهلوصأ ىلع ta 5 مغر «بيجعلا يف اهلاغيإ
 يف BS يتلا ةأرملا /ٌمألا بييغتيو «ًالفط YUS لطبلا اهلعجبو «نايصعلاو رمألا ÉE رظحلا

paraitرمأ سنوي ىصع دقو . ةّيعامتجالا ةسّسؤملل يلعفلا سراحلا ةّيفارُخلا  Aضفرف  

 رمأ مغر” مهرهظأ نيب نم جرخو [ . . ] ىونين لهأ pas مهيلإ تعب نيذلا موقلا يف ف ءاقبلا
 مهوعديل مهيلإ باهذلا ضفر- ىرخأأ تاياور بسح هَّنِإ لب . اونمؤي ىّتح مهيف ءاقبلاب هل بلا

 . ”ءيش ىلع يولي ال ابضاغم بهذو :° هيلع ردقي نل هلأ اظ هير هجو نم رفو cd ىلإ

NA سوي ىصع ذإو . جور ا هيلع رظح دقف ىونين لهأ ةمزال A fs, 
 كلذ يفو « هيلع ضورفملا رظحلا زواجت دقف « ىونين لهآ رداغو  ALU alباهآلاب رمألاق

 اذإف .اهميلاعترشنو ةّيوامّسلا ةلاسّرلاب ضوُهّنلا لجأ نم ناك « مهنيب ةماقإلاو ىونين لهأ ىلإ

 كلذ ىلع ٌرصأ دقو . هيلإ يعُد ام صلع دقف برا ىلإ مهتوعدو مهبلإ باها يتلا ضفر
 ءًاريبك ًارارصإ ٠ ةعاطب هرمأ يذلا ”ليئارسإ ينب كلما لُخدت هعم عفن الف  edتاعبت نم هرذحو

ae ىلإ ضما it : هل تلاقذإ i حصل هدافأ الو « هبضغو هرمأ ةفلاخُم 

 رش بورهلا ةلحر يف تأر يتلا هتجوز يه هدر الو ؛"كلملاو هلوسرو هللا صعت الو

 ضرأب افيعض ًاتوص عمسن ان ؛انير اي :اولاقف « هحيبست ةكئالملا تعمسف « تولا نطب يف وهو (سّنو ب -) حّبسو”(1)
 .187ص ؛3ج «ريسفتلا «ريثك نبا « 'رحبلا يف تولا نطب يف تسبح «يناصع «سُنوُي يدبع كلذ :لاق . ةبيرغ

 ىونين ميدقلا دهعلا يق يهو . ”لصوملا ضرأ ىونينب سوب موق نأ Ky à : 414ص 22ج «ريسفتلا «ريثك نبا (2)
 . ةيروشآلا ةّيروطاربمإلا ةمصاع « Ninive ىونينو . 1/1 giy =) OÙ y «ميدقلا دهعلا à ”ةميظعلا ةنيدملا

 ىلع فقو نأ ىلإ راسو راك وهو هلامو هلهأب جرخ“ ناميإلا ىلإ اهلهأ ةوعدل ىونين ىلإ ريتملاب سورما كل
 1 . ]رارفلا ىلع مزع مث «ةريابجلا fa براي يل فيكف «فيعضو ةلئاع وذ g : لوقي وهو ةلجد ئطاش
 اهئادحأ تّمنف SI اهلوصأ ىلع ام ةّصقلا تظفاح دقو . 364 ص kN صّصُو قلا هدب a يئاسكلا

 -3.2/1 HO -) نانوُي , ميدقلا دهعلا :رظنا « اهيف ءاج ام قفو يسير 1

vf 5 C0ةدح نم فّقخُي نأ ريسفتلا لواح دقو . 87 /21ءاينألا € رقت نأ نأ نُ ابحت َبَهَذذإ  

 نبا :رظنا .برللابضاغم ال «هتوعد اوضفر مهال ubati جرخي سنوي لعجف «سثوُيو برلا نيب عارصلا
 يف صلختساو on ةصاخلا تاياورلا فلتخُم LÉ باهولا دبع شقا ان دقو . 187ص «3ج + Ë «ريثك

 مهو «مهيلإ باعتلاب À نيذلا موقلا نم قغشأ ,I « هل ابضاغم نكي مل ét aie CAS ذإ p ةيآلا ليوأت
 داعتبالا ديري هجو ىلع بهذ ؛ىذألاب هولاني وأ ءاونطي وأ «هیلع اوطرف نأ يشخ دقو «ةريشع الو لهأب هل اوبل

 دبع ؛"بضاغلا ةئيه ىلع هباهذ ناك Ds :ىلاعت هللا بضخ Y هاب ن كلذ يف وهو [ . . ] هيف مع يتلا ةهجلا نع
 403 ص «ءايبثألا صمق à AN باهولا

 . 364ص «ءايبنالا ganas y قل ا هدب « يلاسكلا (5)
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EC 

 ءاكوش ةعورزم همامأ قيرطلا تبلقنا BH EEG .رفو ءرمألا ىصع سوي نكلو
 :ءالبلا هباصأ ةوطخ Fu GIE . ملا Éa نم ,eo «هدصت زجاوحلا اهيلع تماقو

 :لوقيوُمو ةلجد ئطاش ىلع فقو D ىلإ راسو ؛هراك وهو هلامو alab سنوي جرخ"
 LS «رارفلا ىلع مزع à .ةربابجلا كولا ةلواطمب بر اي يل فيكف «فيعضو ةلئاع وذ يّإ
 « ع جرو ءرخآلا بئاجلا يف هعضو ىّتح ؛ةلجد هب ربعو ؛ ٌريبكلا تبا لمحف «كلذ نع هتجوز
 ليقأو «هعم تناك بهذ نم ةرقت ةمطقو دلو جوملا فطخ ةلجد طّسوت ملف .ينآثلا ذخأت

 كرتف .هادلواو : ,ester“ هب بهذو «هلمحف ءرخآلا بناجلا يف يذلا دلولا ىلإ بئذلا

 Ap يلع كل ليبس الف «عجرا ؛سْنوُي اي :بئذلا هل لاقف I ءارو بهذو «قيرغلا

 هللشي ناك امم سوب درجت ةظحل يفو .“"اهري ملف «هتأرما ىلإ انيزح Se سوی عجرف ٠ .رومأم
 هيدلو نادقفب لهألا AS . هعم تناك يتلا بهلا ةعطق نادقفب OUI 1 . ايندلا ةايحلا ىلإ

 . بئذلا هل زربو . ةّيوامّسلا ةياعّرلا لظ يف هتايح هيلع ألمت تناك يتلا ةنيكسلا َدَقْقَو . هتجوزو

 «كاذوأ بناجلا اذه نم هباصأ ءالبلا ناك .””

 قري ءرمقلاو سملشلا مهتلي اف حتافلا شحولاو ء*قيرألا هيلع عطق يذلا كولعتملاو

NEءيش لك بئذلا هبلسو » Jonasرحبلا ىلإ ىرجف 33 ةفطاع » 
Etsنمّرلاب هتقالع تفّقوتو ءضرألاب هتلص تعطقتاف « لهألا ٌةلوهجلا ةنيفسلا  BU 

 هديعيو «هدقريو «هدهدهيو «ءاملا هلمحي ًالفط بكازلاو ءًادهم ةنيفسلاو أجلم رحبلا لوحتو

 هلايخ اهلّوحُي ةئيفس يف بكار É اهب رعشي يتلا ةنيكسلاب سوي رعشيو Of نضح ىلإ

 هلام باهذو هتيب بارخ" ناک سنوي بئذو

 .364ص «ءايبنألا صّصقو قلا ءدب e يثاسكلا (1)

 .160ص :مالحألا ريسفت يف مالكلا بختنم « نيريس نبا (2)
 EAT نم ءاج هجو نم رذح اذإ SU نم هلصأو [ . . ] انهو انه نم تءاجو تفلتخا «تبءاذتو حيرلا تبأذتو' (3)

 .بأذ دام ءبَرَعلا ناسل ءروظنم نبا :"بائذلاك مهال ؛نايوُد Lo pal y بّرعلا كيلاعصل لاقي
 هيف ءيش لک ىلع يتأيف ؛مسقتلم وأ مهتلم لكل ةروص حبصأ ىتح ماقتلالا ةعرسو سارتفالا بئّذلا ىلع بلغ (4)
 RSS ةروص ناكف ءرمقلا الو سمشلا الو فيلألا ناويخلا الو لافطألا هتم ملس الف ؛ ءامسلاو ضرألا يف قایح

 :رظنا . نمّزلا ةگرح فقويو at لک مهتلي
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 90 - 93. 

JE )5(مالا نضح ىلإ ةدوع ءارعشلا دنع ءاملا يف لولا  Lasلالخ نم كلذ رالشاب نيب دقو «ةدوشنملا ةأرماب  
 :رظنا » Lamartine نيترامالو Edgar Poe وب راغدأ لامعأ هتسارد

Gaston Bachelard, L'eau ef les rêves, pp. 64, 178; Gilbert Durand, Les structures 

anthropologiques de l'imaginaire, p.266. 
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BETTERاهنم رظني ٌةذفانو «دسفم هيلع هدسقی ال ًاميمح ًءاضفو « ليخد اهقرتخي ال ءدوُدُح  
 ةنمآلا BI تلزع يف ومو ءءارت الو ءاهاريف ءةفلتخُلا هرصانع همامأ ىلاتتت يذلا نوكلا ىلإ

aEىلإ رظنلا قرتسي ةقيضلا هتوك نمو ودع لک نم هيمحي «ةوك يذ برس ىلإ فلتخا  
 يف :همالحأ لسحتو هلص Lange بارلا يف . “برس ةطيحملا ةايحلا

 PIRE  ةقيمع سيساحأب ملاحلا بكأرلا رعشيو DE نمّزلا ففوتي اهثفدو اهتلزع

 . .ءيش هابتنالا شي الف «ةظقيلا هيف يفتنتو OLY هيف يفتنيو «ناكملا هيف يفتني" ملاع

 Pa هايملا باحر يف مالحألا نم ًاطيحُم [ حبصُي ىتح ] قمعلا يف ملا رذجتيو

 ٌءاملا لمحو «كلفلا يفّرقتسا نإ ام .ًاحوُترظناف .ةبيجع مالحأ ووذل ءايبنألا نإ

 امك SU ُهَدَمْدَه . EU اهنمزو ةايحلاب هتقالع تفّقوتو «لايخلا ملاع يف قّلح ىَّبح «كلفلا

aناكملا ىفتناو ءنمّرلا ىفتنا ثيح كلان « يدو ا ىلإ كلفلا هب عفتراف ل عيضّرلا » 

bols 

 ٌرقتسا نإ ام . ىّسْوُم رظناو an ةقارشإ نع هل ثحبي «لبجلا يف دّمصي وه اه
 اهنمزو ةايح اب هتقالع تفّقوتو «لايخلا ملاع يف قّلح ىح «توباتلا ءالا لمحو « توباّتلا يف

 رصق ىلإ هقبسي ملُخلاو ءدهملا /توباتلا هب راسو مل عيضرلا a امك ءاملاُهَدَمْدَم . يّداملا

 يف لتقيو «نمّرلا ىلع يضقي هملُح يف ناك .ناطلّسلاو هاجلاو دجلا ىلإ ؛ةيسآ ىلإ «نوعرف

 هيلع قدغُتو ءرصقلا شيعي ءرصم ٌنوعرف Kis «نئاك وُه ام هتقالع عطقيو « عقاولا هسفن

STE PEAUموقلا هل دجسيو «يراوجلا هب  . SUبكرملا يف وه اه . 

 هاوتحاف ؛هّير نمرف .لصألا ىلإ alle ةدوعو FAR ملح ءاملاو .ءاملا يف بكرملاو

 «عّيض نيذلا دّلولا نع ؛ةسبايلا نع هب دعتبيو :نئاكلا ملاعلا نع ًاديعب هب حبسي «بكرملا

 ترا نينوي نكي عل .اهيلع ردقي مل ةلاسرب هلهاك لقثأ يذلا برلاو AS» يتلا ةجوزلاو

 يف لايخلا هب درش نمألاب رعش الو .رباعلا هاوهو بّرلا تاوزن لّمحتي ملف .هربص هل نكي ملو

 ةئيفسلاب ,Cas ًاطايترا طبترُلا des Jules Verne نراف لوج لوح Roland Barthes طراي نالوُر $a ام رظنا (1)

 .Roland Barthes, Mythologies, pp 81 - 82. : يف mice ةفلتخُملا اهيناممو
(2) Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p.287. 

Gaston Bachelard, L'eau et les rêves, p. 187. : يف روكذم « Michelet, Le prêtre, p. 222. (3) 
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 وأ «يداولا وأ ءرحبلاف I ةلباقتُم ةيئان ىلع ءاملا يوطني ثيح كلانه « ملُخلا بهايغ

 ŠU .بصخُتف ءضرألا رمغي JA . ىدرلاو ًةايحلا ًابهاو  تقولا سفن ي موقي ؛رهتلا

 .هردو مهقزر ساّنلا بهيّرحبلاو . ةيشاملاو رشبلا هليس يف فرجيو ce هناضيف يف مدهي

 «رحبلا وأ يداولا ىلإ نودّدوتي سانلا ناكف .ةراحبلا ىلع يضقيو ؛ بكارملا مهتلي رحبلاو
 نم مكو . ىدّرلاو ةايحلا بهاو ىلإ ًارجف موقلا اهب راس ءارذع نم مك . نيبارقلا نوبرقيو

 . عوضُحو مالسإ يف ديشانألا اودشنأو , حئابذلا اهيف اوحبذق lg موقلا اهماقأ دايعأ

 عّرضتف «ةمراع ةروث رحبلا راث . ةلأسملا هذهب ًايعاو هتلحر يف ناك سنوي بكرمو

 l :لاقف ؟انعم وعدت ال مل :هلااولاقف . مّلكتي مل سلاج LÉ «رحبلا بر ىلإ باكرا
 تعطقنا دقل .ٌعدي مل هّنكلو . "انعم وعدت OTY :اولاقف .دلولاو لالا باهذل مومغم

 [ ةئيفّسلاب ] جاومألا تبلت" . ale ردت نل نان sames نم ابرار بلا الع

 ؛رحبلا يف ىقلُي Le ae عقت نم ىلع اومهاسف ll ىلع اوفرشأو «بناج لك نم
Eرا  

 يف بكالا ءاقلإ لعجتف « ةّيئيملا tt ىلع ريثك نبا دنع  رّئستت فيك ةصقلا رظنا

 سوي نكلو . توملاو ةايحلا بهاو رمأو نابرقلا نع uns . بكرملا فخي نأ لجأ نم رحبلا

 فرتعاف . Y بضغ بيس ناك هلأ ملعي ناكو . LANDE رحبلا ناجي ذأ ملعي ناك

 نابرقلا هنأ ملعب ناك . “يلجأ نم كلذ مكباصأ LÉ « ءرحبلا يف ينوحرطا' :ًالئاق موقلل

 EI باكر هئارجإ ىلع ٌرصأ يذلا عإ عارتقالا دزي ملو . نايرثلا نوكي نا لب .راتخملا

 دقف «رمألا نم اودّكأتي نأ نود رحبلا يف ف هومري نأ اوبأ دقف . راتخملا نابل هّنَأ ىلع ًاديكأت

 اوداعأو 0 ie . عرتقن“ :اولاق كلذل .نايرقلا وه نوكي ال

 .365ص «ءايينألا صّصَقو lieu «يئاسكلا (1)

 .87 /2!ءايبنألا (2)

 .187ص «3ج كلذك رظناو . 22ص ء4ج «ريسفتلا ءريثك نبا (3)

 .365ص «ءايبنالا صّصقو قلا «دب «يئاسكلا (4)

 .365ص «ءايبنالا صّصقو Gen « يئاسكلا (5)
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e iتأرم ثالث"  psىقلي نأ هب نوُنضي  goنإ :اولاق لب «كلذ مهفكي ملو  
STARTيف اهريطيو ةمالع هل لمعي مهنم دحاو لَك لعجو ءاومهاسّتف «بيصتو ن  sell 

 ةقفاومب يظحو do es iee ىفطو < ng مهماهس تقرغف

 AI يف يقلأ كلذ لصح الو . هتاذ وه هتقفاوم دنست تءاج يتلا ةعومجلا

 عزن .ةاجتلا دشنيو ؛ءفّدلاب ملحيو «ديعبلا قفألا يف سّنوُي لايخ درشي ىرخأ ةرمو
 نم تدرج ءارذعك « Lote ءاملا ىلإ هسفن ىقلأو ”“ ”هبايث نم درجت” ناب عقاولا has يقب ام

 Éy هّنكلو . ءاملا ىلإ بكرملا نم بثو - بلا ةجوه تكُن ًاسورع ميلا يف تيفو «بوقلا

 ناك .هرظنتي هاف ارغاف تولا ناك .باغو « عقاولا نمّرلا فّقوتف . ءاملا غلي ملو «ءاضفلا يف

 كدواعُتو .توحلا ُهمقتلاو . ةايحلا فّقوتتف .ةايح لك مهتلي هاف ًارغاف «نمّزلا سونوركل ةروص

 . هسابل نم درجت دقو لجرلا ةروص

 طقس ANI محر يف نينجلا رارقتس | هيف ٌرقتسيو « نطبلا ىلإ تولا مف ربع ريسي وه اه

 PAE كو à ا

 «شطعي الو «عوجي الو «ىرعي الو « ىقشي ال ناك امل «ةايحلاب لوألا هدهع . ةايحلاب ناسنإ

 .هاعريو «هنوصيو «نطبلا هنضتحي

 :توملا يداو JB يف 3

 رحبلا ةهلآل انابرقو «ناتيحلل ةسيرف « توملا ىلإ LA دقف ميلا ىلإ يقلأ سنوي ناك اذإ
glيذلا ديحولا «ةعبرألا رصانعلا نيب نم وه يذلا ءاملا نكلو .  angامك ناسنإلا  

 ملا نيز كلذك .لاوجتلا ىلإ ةوعدو «ةلحّرلل الاجم لوحتي ام de °4 ألا هدهد

 .22ص :؛4ج ءريسفتلا «ريثك نبا (1)

 de َناَكَف َمُهاَسَق p ةيآلا اهب 2( ةصقلا هذه يئاسكلا دمتعيو .365ص ءءايبنألا صّصقو قلا هدب « يئاسكلا (2)
par AT141/37تاّقاصلا  

 . 22ص Ag» كلذكو 1870 :3ج «ريسفتلا ءريثك نبا (3)
Gaston Bachelard, L'eau et les rêves, p. 177.4( ( 

 :رظنا ءو راغدأو نيترمالو كازلاب دنع رالشاب اهسرد دقو «باّكلاو ءارعشلا دنع روُمْضُحلا ةريثك ناعم يهو )5(
Gaston Bachelard, L'eau et les rêves, p. 177 - 180. 
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 يذلا توُحلل ايعار بضاغلا QE بلقثاو Ls ta» سرتفُلا توخلا بلقناف «توملا

 « مظعلا هنم مشهي وأ « elles لكأي نأ هيلع عم دقل . اهر دنع ءاهاوثم ىلإ ةسيرفلا لمحي

 بنج ىلإ نفدتف «ملحت رصم تناك امك LA « توملا عم ةايحب سلا ملحُي سوب لظف
 . ىرخألا ةايحلا < ىلإ ليلا هلمحي «ءاملا ىلع ةلحّرلا لصاوُيل LS اهنوعرف

 اهّنكلو .ةنيكسو ءفدو نضح : ةأشتلا ةايحب ةهيبش سنوي ملح يف ىرخألا ةايحلاو

 ًاصوُصُخ هيف رعشيو .نذإب الإ هترداغم نع هزجَعبو «لحملا قيضب ءرملا هيف رعشي سبح
 كلُ لغتسي نيدلاف .هيلع نيّدلا ناطلّسب رعشيف ؛هيلع ةأطو روُمألا رثكأ يهو ؛ ةملّظلاب

 نم ةفارخ تأدتبأ يتلا ةّصقلا ىرت ؛كلذل . هملح كلذ يفامب «ناسنإلا ملاع تانّوكم

 ىلع ةّبهلإلا ةردّشلا لاكشأ نم ًالكشو OLY روُص نم ةروُص بلقنت ء «لافطألا تافارخ

 ءاضف غلب هنأ نظف «هبملأ سوه سوي رارفب اذإف ءاماحقإ بولا اهيف ET . نوكلا رييست
 دقف :ًارومأم ًارّيسُم ناك لب ؛ةفدص همقتلي مل همقتلا يذلا توخ ا اذإو .دحأ هيف هيلع ردقي ال

 «ءاج ىح «راحبلا قشي ًاتوُح  دوعسم نبا هلاق اميف  رضخألا رحبلا نم  هناحّبم هللا لسرأ'

 ءامحل هل لكأت ال نأ تولا كلذ ىلإ هللا ىحوأف « ةنيمسلا نم هسفنب ىقلأ نيح سنوي مقتلاف

 ab" ef نطب اذإو « انجس هل كنطب امّنإو ءاقزر كلل سيل سوب ناف ءًامظع هل مشهت الو

 "تام هلأ نظ” دقف «فوخل اب رعشيو «نمألاو ءفّدلا سنوي ىسنيف .ناحتمالل تلعج "نجس

 اقل هلي مالظلا ناك . res «رحبلا ةملظو cl نطب ةملظ' : تاملّظلا هتفنتكاو

 يف هلاغيإ مغر ؛نكلو .“ ارحبلا ةملظ يف رخآ توُح همقتلا توح نطب يف ناك dl ليق ىٌح

 هاري .بّرلا دنع هنع ًافوشكم ناك هّنإف «نطب ءارو نم نطب يف «ءافتخالاو il نع داعتبالا

 1 . هبقاريو «هعمسیو «هاری ال ثيح نم

 «هفارطأو fes هسأر كرح مث «تام دق هلأ بسح توخلا نطب يف سنوي رقتسا اَلو'

 كل تذخّلا ؛ابر اي :هئاعد ةلمُج نم ناكو ءتوُحلا نطب يف ىّلصف «ماقف «يحوُم اذإف

 ءافتناو «فاطملا ةياهن ستوب دنع توملا ناك . سالا نم دحأ هغلبي مل عضوم يف ًادجسم

 .187ص «3ج «ريسفتلا ءريثك نبا : يف ةّصقلا ليصافت رظنا (1)
 187ص Ig كلذكو «22ص Ag ءريسفتلا ءريثك نبا (2)
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 دورشل املاع ةّصقلا بيجع ناكو .دوجسلاو ةكرحلل ةايح  ناميإلا هفنتكا .ÓS بلقناف « ةكرحلا
JLHملح اب ةعتمللو  iبلقناف  ele.ًاعفاد  ناميإلا هفنتكا  OLDعيب ستلاب قلطتيل " . 

esتوب ماتي بلقتاف «توملل ءاضف  ÀNعكريو «هل دجسيل ؛هدبع هعفري  . 

 عيطتسيل ينيدلا صّصَقلا نإ . ًاعصان ًاليمج بلقناو «رخآ بلقناف cd de ءيش لک

 . سدقم ءاضف ىلإ «ًاملظم ًاعينش ناك ْنإو ىَّتح «ءاضف E لوحي نأ ةملكلا es لضفب -

 رمأ صْمَيْمَلَأ Aie رظناف . اعضاخ ًآنمؤُم ىصع نمو [Ole نايصعلا لعجي ْنَأرداق وهو
 وه اه !؟هسفنب جنو «ةلئاعلا نع لختي ملأ !؟ةلاسرلا ضفري مَا !؟هنم a ملأ !؟برلا

 .ًادجاس ًاعضاخ ts hy بحل ا تابايغ يف” لوحتي

 نم هلوحف « سو يف لف سّدقملا لَك" سانلا نم دحأ هغلبي مل" يذلا عضوملا كلذ يف

 رفقلا ناكملا كلذ يف .ماظتلا ىلإ داسفلا نمو «ناميإلا ىلإ رْثُكلا نمو «ةعاّطلا ىلإ نايصعلا

 «ةمئاع ةريزج تولا نطبف . ةايحلا تقلطناف «ضرألا" KI اصع تم «شحولا

 Lo يتلا رفقلا ءارحّصلا ةريزجلا كلت سمأ تملسأ امك آمامت ca نأ اهل EY ناك

 1 . ةيهاز ةليمج ةايحلا تقلطناو «ءاملا عبنف «لفّطلا اهيف كرتو «ميهاربإ

 .سدقملا نع لزعمب ىقبي نأ عيطتسي ال يذلا يلخادلا ءاضفلا ىلع IV تولا نطب

 ًارهاظ ضرألا تناك اذإف RE يفألا ميقتسي ال « يجراخلا ءاضفلا لثم هلثمف

 قامعأ كلذكو  نطبلا نف ءاسدقُماحمس اههجو ٌلوحتيف «قوف نم ةلاسرلا اهيتأت «آحوتفم

 ىلع سقو .اهتاذ ىلع اهقالغنا مغر « سدقلا نم وجنت ال تاءاضف  ةسبايلا فوجو رحبلا

 نئاكوُموأ . .هيفخُي نطابو ؛هيدبُيرهاظب نئاكوُهف . .ريغصلا ملاعلا كلذ «ناسنإلا كلذ

 وهو . هيعوالو «هيعوب نئاك وه وأ . هيلع adi هبلقو ءهرمأل حضافلا هناسل « هيَرْخصأب

diدم حرم  eيف سوب ةلحر لكشتت ؛كلذل . . ةظحل هنع ىّلختي نأ عيطتسي ال  A 

 تعضوف ll» اهاوتحا < ebin agiw eba دعب نم توا نطب يفو لأ

 .ًارييست اهريسي برلا ةرمإ تحت

اقولخملا بئاجع : يف ينيوزقلا دنع هموهغم عم انّه بيجعلا موهفم يقتليو (1)
 .10-11ص ص «تادوجوملا بئارغو ت
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Gi؛هيف ًانمآ هسفن نظو ءسُنوُيهلقتسا يذلا  Satنيف «جامو ءرحبلا جاه  

 ناضحأ يف ءرحبلا يف هپ i Les هناجيه os UN ىلع لاد رحبلا نأ سنوي
 ناكف . as مل ةيردلا كلو .اًمّدَح تلصو ةايحلاّنأو ءاهاصقأ تغلب ةلحرلا نأ اًناظ «برلا

 هللا ىحوأف ؟اذه ام :هسفن يف لاقف ce سنوي عمس رحبلا لفسأ ىلإ هب ىهتنا Eu . توحلا

 Ve A نطب يف وهو حّبسو [ . . ]رحبلا ٌباود حيبست اذه نأ ht نطب يف وهو  هيلإ
 لب «رهاظلا دنع فقي ال ٌبّرلا ناطلس نأ ىلع سنوي فقيل ةّيرورض تناك قامعألا ةلحرف

 . اهحيبستب حبسف ءرحبلا باودب سنوي ىدتقاو . قامعألا ىلإ « لخادلا ىلإ هزواجتي

 «ناميإلا ةريضح ىلإ لاّضلا نبالا داع . ةّصقلا يف بالقتالا مت ىتح سنوي حبس نإ ام

 ob قحا ةملكلاب عاصي نأ هل يهتف . هناطلسو هللا ةردُق نيبتو «ءايشألا ملعو ةفرعملاب ملأو

 . عقاولا رهاظلا ىلإ ؛ةسبايلا ىلإ دوعي DS ناكف .ناطلّسلاو ةردّقلا ىلع ًادهاش موقي

 سلجم تماقأو «ةدهاش تاّيصخشب ةياكحلا تنغأو «ةمزأللا ةنيّزلا رصانع ةّصقلا تفاضأف

 .داعف «سُنوُيل RL هيف مت ءاضقلل

 اتوص عمسن ÚJ ؛انّير اي :اولاقف ةَحيبست ةكئالملا تعمسف' :نآلا ةّصقلا عمساو

 يف تولا نطب يف ES «يناصع con يدبع كلذ :لاق . ةبيرغ ضرأب ءًافيعض
 : لاق ؟حلاص لمع ةليلو موي JE يف هنم كيلإ دعصي ناك يذلا حلاّصلا دبعلا :اولاق .رحبلا

 . ءالبلا نم هيجتف ءءاخّرلا يف عنصي ناك ام محرت الأ ؛براي :اولاق [ . . ]هل اوعفشف . معن

 هّنكلو «نوكلا مَآ ديدج دولومك ًايراع هحرط .'ءارعلا يف هحرطف «توخلا رمأف . ىلب :لاق

 P ةلاسرب  ةّرملا هذه  ًافراع ناك

 ةملّظب ئرما لك ري امك تول ا ةملظب رم «ىلوألا هتايح يف اخلاص ًادبع سنوي ناك

 لّبقُس لمع هل عقر" ناك ÉY ؛هل اودهش «دوهشلاب ءيجو ءءاضقلا سلجم بصتتا الو .ربقلا

 . 187ص :3ج ءريسفتلا ءريثك نبا (1)

 .187ص 3g «ريسفتلا «ريثك نبا (2)

 خرفلا ةئيهك [ . . ]ندبلا فيعض [ . . ]ءانب الو تبن اهب سيل يتلا ضرألا يأ ؛ [ ... ]ءارعلاب" سنوي يقلأ دقو (3)

 .23 ص «4ج «ريسقتلا «ريثك نبا « "دلوي نيح يبظلا ةئيهك [ وأ ] شير هيلع سيل
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 ىلوألا هتايح لثم ىظحت «ةديدج ةايح يف هل نذأف « يضاقلا دنع هل اوعفشو alt" ةوعدو

 امهاوتحا «ناتيزاوتم توا نطب دعب ام ةايحو توُحلا نطب لبق ام ةايحف . ءامّسلا ةياعرب

 نطب يف ءاقبلا نمز ءامهنيب لصافلا نما اّمأ . يبتلا سوي عقاول ًاليثمت اتماقو «ماظتلا

 تلمعتساو «هنأشب ساّنلا فالتخا صّصَقلا تّ دقو «ديدحّتلا بعص يثيم نمزف ؛توحلا

 «[. ÉEN ليقف ‹ توما نطب يف ثبل ام رادقم يف اوفلتخاو' : ةي ةيزمر اماقرأ هديدحتل

 زربت لب ae AS ال ىرت امك ماقرألا هذهف Pouf" ليقو «[ . . ] ةعبس ليقو

 نانطقُتلا داكتل ىح . ةياهنو ةيادب نيب دلا راصحناو ءاهّدح ةلحرملا ْعوُلُيو «ةقلحلا قالغلا

 لزتخُيف Pite هظفلو ىحّض همقتلا' هلأ رابخألا يورتف ءًانايحأ امهضعب ىلع ناقبطنت
 رمأ نم سدقُم نمز يثيملا نمّزلاف . ةياهتلا ةطقُت يه ةيادبلا A حبصُتل «ءافتنالا ٌدح ىلإ نمّرلا

 ةييغلا نمز وه a» نأ ملاحلا عيطتسي ال ملا نمزك وهف . طق نكي مل ds «برلا
 .صخشلا ةايح يف بالقنا نم هثدحُي ام لظ يف الإ هل ةّيمهأ الو ءرصقت وأ لوطت دق يتلا

 « سوي ةايح ىلإ ماظّنلا ةدوعل ةيرورض ةفقو ÉY ؛ ةيحاّتلا هذه نم اماه ناك تولا نطب نمزو

 صعت ال :دبعلل لوقيل نيدلا هلمعتسيف . بّرضُي ًالثمو ةربعو ةظعومو ًاسرد  كلذب  حبصُيف

RER]ريهطتلا ةّيلمع متتو « ظعتيف « سنوي 255 ام كل عقيف  «catharsisوم امك امامت  oU 

 يف نأشلا وه امك وأ «بيدوأ لان ام كلانيف Na ال :ءرملل لاقي ثيح ؛ثيملا يف

 . بئآلا كمقتليف «جرخت ال :لفطلل لاقي ثيح ؛ تافارخلا صقل

 :فهكلا لثمك نطبلا لثم نإ 3

NO]ءافتخا" ضرغ رركت ةرثك ههابتنا يعرتسيل ينيد صّصق نم ريسفتلا هعمج اميف  
Jigiىح «ديدج نم هئعب مت ءاينلا ةايحلا نع نمّرلا نم دم  Éiصصص نأ مزجيل  L, 

 gril لعفيل ؛ءافتخالا ادبم خيسرت ىلع لمعت «ةدحاو ةقيمع ةينبل عضخي ءًادحاو ًابيكرت

 وأ نطبب خيراتلا يف ميظع ناش مهل ناك نيذلا ءايبنألا لج رم دقو . راظنألا نع ًاديعب هلعف

 . 187ص «3ج ءريسفتلا ؛ريثك نبا (1)

 .22ص sdg ءريسفتلا «ريثك نبا (2)

 .22ص ؛4ج ءريسفتلا ريثك نبا (3)
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léفّسوُيو «توباقلا يف ىسْوُمو ءبّرَسلا يف ميهاربإو «كلقلا يف شاع حوف .راغب وأ  

lo Ahaيف  HASيف سويو  ehنم اوبره مهلکو .راغلا يف دّمَحُمو  
 ميهاربإ برهو dale نيسمخأأل] ةنس فلأ هوبذك موق رش نم حوت بره . مهدّصرتي ناك رطخ
 «ءاقدصألا ءافج نم بوُيأو ؛ءادعألا ةوخإلا نم سويو «نوعرف نم ىسْوُمو «دورمّلا نم

ae ruine,نطبلا وأ كللا وأ راغلا ناكف . » 

 Le لطبلا هيف دوي ps ةيردلل ءاضفو «صالخلاو ةاجتلا هيف Tu «ءاوتحالل ءاعو

oa kaءاضفلا ىلع أرط اذإ الإ هنمكم نم لطبلا جرخي ال ام ًاريثكو . جدر ا دنع ةايحلا  

 ءًاعيمج مهباصأ هيوشتلا ناك ْذِإ MEt ءاضق هلهأ ىلع ءاضقلاب ÚJ «ريغتو لدبت هنم رف يذلا

 D عاطتساف «هيف ةايح UE ىلع ىتأو املا هرمغ ْذإ ؛ حوُت هرداغ يذلا ءاضفلا يف مت ام وهو

 لمجأ ةايحلا تقلطناف «ةديدج ol خّسرُيو ؛ةديدج ىرُش ينبيو «ديدج ناسنإل سسؤب

 نم نإو prets «ءاذلا لصأ يه تناك يتلا تاّيصخّشلا يف ثدحي بالقناب امإو . "”ىهزأو

 QU حبصأ يذلا دورمتلا رمأ نم ناك ام وهو . ةضراعُم ال «لطبلل ةدعاسم  اهنم يعو ريغ

 ةوخإ وأ PS نأ دعب « عيضّرلا D هرصق حتف يذلا نوعرف وأ « ميهاربإل
 Pas ىلع اورمآت اوناك نأ دعب «نيملسُم نيعضاخ هل اودجس نيذلا ءادعألا فسوب

 يذلا ىونين كلم وأ «"هوفاج اوناك نأ دعب ؛هلوح اوعمتجاو «هيلإ اوداع نيذلا بوُيأ ءاقدصأ

 وأ

 «سُنوُي ىلإ یونین لهأو وه جرخو «هريرس نع بثو' ىَّتح سنوي ةدوع ربخ هلصو نإ ام
 «لزنم مركأ هولزنأو «ةنيدملا ىلإ هب اولخدو ءهب اوحرفو « ةمالّسسلاب هوئهو « ةماركلاب هوقلتف

 Has ."*”نوعيطُم هل نوعماس مهو ءركنْلا نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأي مهيف ماقأو

aaنزلا يه عقاولا نع هتيغف . لعفلل ًامئالم ءاضف سدا هل نهي ام اريثك ينيّدلا  

 .ةلوبلا نأش نم طح اذه يفو . ديدجلا لمعلاو ةوعّدلل ءاضف ىلإ عقاولا كلذ ليوحتل مزآللا

 دعأو «هل yatai ءاضف يف لمعب موقي ةطساو دّرَجُم لب رمألا ةقيقح ةقيقح يف ًالطب سيل لطبلاف

 . 209208207 ص ص ءالعأ انلمع رظنا (1)

 . 277-285 ص ص ؛385 ص ءالعأ انلمع رظنا (2)
 . 100 ,4/12_15فسوي )3(
 476 464 ص ص هالعأ انلمع رظنا (4)

 .367ص ؛ءايبنألا صّصقو قلا هدب «يئاسكلا (5)
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 زوفيو ءرصم ضرأ نم فّسوُي RS ءهاّقلتيرجأ لباقُم لمعلا كلذب موقيوُمو .ًاقبسم

 ءًابابشو ًالامو ًادلو 54 دجيو « بجنيف ءابصلا ميهاربإ دواعيو fi نوعرف ةجوزب ىَّسْوُم

e SIهتجوز ىلع قيرطلا يف رشعبف  ssنأ دعب ةايحلا دوعتف .  

 ةفقو ناب ثّدحُي ءيش لك !؟لطبلا اهرداغ يتلا ةايح ا ًالعف يه له ؛نكلو .ًانمز تفّقوت

 دوار ملح ؛ىرخألا ةايحلا يه ةديدجلا ةايحلا ّنأبو «ثعب ةدوعلا أبو ءاتوم تناك نمزلا

 مهسرحي ءًارهد اومان نيذلا ةيتفلا ناسل ىلع af «ءايبنألا ناسل ىلع Lai «ناسنإلا

 g ثعبلا نأ نينلعُم اوقافأ مّ ؛ مهبلك

 :قحلا Lio فهكلا لهأ 1

 ةمزأ نم دّمَحْل اصالخ تناك Pet fret Lip يف كش نمام

 ML] ]شرف تثعب' دقل .دوهيلا مهئارو نمو شرف «موقلا لاس هل اهّيس ةيفرعم سفن
 مهوربخأو ؛هتفص مهل اوفصو ءدَّمَحُم نع مهولس : مهل اولاقف «ةئيدملاب دوهي رابحأ ىلإ
 رابحأ اولأسف [ . . ] ءايبنألا ملع نم اندنع سيل ام مهدنعو «لّوألا باتكلا لهأ agit ؛هلوقب

 ثالث نع هولس :اولاقف [ . . ]هلوق ضعبو ؛هرمأ مهل اوفصوو cf هللا لوسر نع دوهي

 هولس :مكيأر هيف اورت «لوقتم لجرف الو «لّسرُم يبن وهف «نهب مكربخأ ناف نهب مكرمأن
 هولسو .بيجع ثيدح مهل ناك دق af «مهرمأ نم ناك ام ؛لّوألا رهّدلا يف اويهذ ةيتف نع

 òp ؟وّمام EI نع هولسو . هؤيت ناك ام ءاهيراغمو ضرألا قراشم غلب abb لجر نع

 VS ادب ام هرمأ يف اوعنصاف «مكربخُي مل Ds يبن وهف « كلذب مكربخأ

 CÉN يف NÉS ءدبلا نيب عمجت يهف .ًاضعب اهضعب es SI ةلئسألا نإ

 يف ÉLEI «'اهيراغمو ضرألا قراشم غلب فاوط لجر" ةريسم يف UE ايندلا ةايحلاو

osيذلا دوجولا يف مئادلا ناسنإلا لؤاست  حيصف راصتخاب  صّخلُت ةلئسأ يهو . "وه ام  
 . ةيركفلا هتموظنم رهوج دّدحُيو « هتفاقث هنكل سسؤیو ؛ هملاع ينبي هنم اقالطنا

 .367 366ص «ءايبنألا صّصقو Ge  يئاسكلا ( 1)

 .13/18فهكلا (2)

 . 70ص Ig ءريسفتلا ءريثك نبا (3)



 اوفرعو «ةلكشلملا اوُلح مهّنأب دوهيلل ينمّضلا اهفارتعا ءةّصقلا يف هابتنالا ريشُي امو
 نألف «ةلئسألا كلت دوهي رابحأ لأس اذإف . باتكلا لضفب كلذو ء ةثالتلا ةلئسألا نع باوجلا

 دوهيلل D تفرتعا دقو . بّرَعلا صقنت يتلا ةفرعملل نيكلام اوناكف « مهعم تناك اهتبوجأ

 نيلوألا رابخأ هيد يف نوؤرقي باتك برَعلل نكي ملو . باتكلا كالتمايو «ملعلا يف قبّسلاب
 لوأ يف وهو Gi ًالوقتم دمحم ناك نإ AS مهفت ملف .ًاحورو ًادسج ناسنإلا ريصمو

 . اين وأ القس ناك نإ نيل te ةلئسألا نع بيجي نأ دّمَحُم عطتسي ملو Et هدهع

 ca نم ناك É, Ve مُتلأس Le دغ مكربخأ“ : باجأو عرسأف « لكس امل ًالهس رمألا ْنظ

 ثم“ :ًاحراج ًاعذال مالك هيف کم لهأ مّلكتو « هتمص لصاوتو «ماّيألا تلاتتو . هزجع ناب

 فجرأ ef . . ] ليربج هيتأي الو ءآيحو كلذ يف هيلإ هللا ثدحُي ال ةليل ةرشع سمخ [ .. ]
 ءيشب انربخُي ال ءاهيف انحبصأ دق ةرشع سمخ مويلاو ءًادغ دمحم اندعو :اولاقو «ةكم لهأ

Leلهآ هب ملكتي ام هيلع قشو «هنع يحولا ْثْكَم ب هللا لوسر نزحأ ىّتحو ؛هنع هانلأس  

PRيحولا رظتني دمحم ناكو .ًادّمَحُم رظتنت ةكم تناكو . ةكم در رظتنت دوهيلا تناك  . 

 بانك ال نأ ملعت تناك دوهيف . هنع توكسملا ةرازغب ةّصقلا هذه يف رعشتو . باتكلا رظتني

 ىلع اهمّدقت ىلع ظفاحُتو «هبذك رهظُتل «هزجع رظتنتف ES يف ىرتو «برعلل
 «هيلع يضقتو ep دده يبتلا اذه Lis نأ ةّكم نم رظتنت تناك دوهيو . برَعلا اهناريج

 رجع رهظي نأ  ًالعف piss ةم تناك لهف .بانك الب بَرَعلا ل ظتو «باتكلا اهل موديل
 ؟باتك الب لظتو «دّمحم

46-56 
 هتبقاع الف .ًاموي هلهمُت نأ اهنم بلط ًادَمَحُم نأ مغر «ةلماك ًاموي رشع ةسمخ ترظتنا

LSىلع قّيِضُت ملف :ةزجعملا ثوُدَح رظتني ْنَمَك تناك .هيلع تضق الو ءدعولا فلخ  

 اهلاؤس كلذ Es ءان  ًالعف  نوكي دق ًادَمَحَم -oL كش نود  رعشت تناك .قانخلا اهبحاص

Sye kalنع ةوبنلا اوفني مل نيذلا رابحألا باوج ۔اضيأ كلذ دّكوُيو . هرمأ نع  ÉSلب  
 اموُهو ءًاضيأ هيف ؛نكلو «هل زوف هحاجن يفو .ناحتمالا يف حجني هّلعلو LR نأ اوبلط

Esزوف « ةّصقلا هيلع  ABبّرَعلاو ةكمو  . 

 .71ص dg «ريسفتلا «ريثك نبا (1)

 .70ص Bg «ريسفتلا ءريثك نبا (2)
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 A رخآو رهذلا لوأ صّممّقل روطسم بانك يف ٌةءارق ناحتمالا يف دمحم حاجنف

"ES,ءدبلا ةفاقثل  AÉعمتجملا ىلع ءاضق هيف «باتك يذ ديدج عمتجمل خيسرتو  NT 
 Do دمحم نيب عارصلا ىلع ًارهاظ زّكَرُت تناك ةصقلا نإ . هب ةلباق ةريزجلا دعت مل يذلا

LÉ sutلعلف «موي دعب ًاموي رظتنت اشْيَرُق لعجتف «ديدج عمتجمل سست ًاتطاب تناك  
 . لبقتسملا فرعُيو « يضاملا دّدحتي هب يذلا ءصوقنملا af أرقي ًادّمَحُم

 جورا نم HI ناكو . قهرم ليقث Er لمح نإ! ةدالولا رسعأ ام . LE رظتنيو

 يف ةءارقلاو ؛ةحورطملا ةلئسألا نع باوجلا ٌلظ يف الإ كلذ ىلإ ليبس الو EAN oia- نم
 ثحبي ناك مأ ؟شُيَرُق هب بيجُي Ée ثحبي دمحم ناك له .ًادوقفم ON o- JE باتک

 A ىلإ ارظن JR ال اهّنأل ؛ربكألا همه RÉ نكت مل ؟دوُهيلاَرابحأ هب محمي مع
 نيذلا موقلا ءاملُع «رابحألا ءالؤه LI .هيلع لهس اهعانقإ نأ فرعي ناك .لاب اذ اداضم

 نوكيل ؛ مهل ًاباوج ناك هرظتني ناك يذلا باوج اف .مظعأو لجأ مهرمأف ؛باتك يف نوؤرقي

 مهترظن اهب هباجُي ةايحلا يف ةرظنو «مهملع هب هجاوي ًاملعو «مهباطخ هجو يف هعفري ًاباطخ

 يف وهو «هتفاقث يف نط  هرهاظ يف وهف . دلا يئانُث دوهي رابحأ لاوس نأ فرعي ناك

 ىلع هسفن اعخاب' هارت كلذل . بَرَعلا نم هموقو شْيَرُق نم هلهأ ةفاقث يف نْعَط  هنطاب

LE O ea tT؛ًارسحتم  Éyروُمأب ءالؤه لهجو «بّرَحلا ىلع دوهيلا قوفتل فساي  

 . باسحلاو ثعبلاو ءدبلاو نيدلا

 DAS اهيف ناك ءاهيلايلب ًاموي رشع ةسمخ . عقاولا نع بئاغ ds « مايألا ترمو

 فهكلا باحصأ ىودع تلعجو ءًادَّمَحُم تبغ ةصقلاف .ًاقيمع آمون مانو «ةايحلا بلس

 EAN RET a :كلذ

UCهللا ةلاسر مهغليأ لب «مهيلع فساتال يأ ؛[ . . ]ًفسأ كقت كله : لوقي [ - . ] مهيلع كنزحب  of 

 ؛3ج ءريسفتتلا » ءريثك نبا Eye مهيلع كسفن بهذت الو ءاهيلع لب LE ؛ ؛لض نمو ؛هسفنلف «یدتها
 ةيآلا هذه دورو نإف ء هل موقلا ناعذإ مدع لجأ نم ”هسقن és هنزحو دمحم ةرسح لعجي رسالا مغرو . 71ص

 رهظي املثم۔اوناکو cel ام هموق لج انيزح دمحم نوكي ذأ عنمب ال » ءاهيف اهل بجوُم الو 65 وسلا هذه يف

 .ts يذلا مهروُمأ ل ح يف مهب مهداجنتسا نم كلذ
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 ةمكحو « برضُي ًالثم i مهلثم دعب نم  نوكيل ؛ مهئافتخاب ىفتخاو « مهب ىدتقاف ءهيف يرست
REE 

 هيلع قشو «هنزحأ NOÉ ءاهتدم ةركفلا ترمتخاو «هاصقأ راظتنالا غلب الو . "عت

 . قحلاب مهأبن يورت Les : Ah sel ‹قشام

 :مّدِقلا يف ةبراضلا ةّصقلا 2

 مهتذخأف «فهكلا ىلإ اووآو « ىدُه اودادزاو ءاونمآ نيذلا ةيتفلا ريخ دَّمَحُم صَق نإ ام
 لاونم ىلع ًاجسن ال . ةّيناسنإلا DU لقح يف هباطخ رج ىح ءاوثعب مت « مون نم ةنس

 دق «ديعب يفاقث ضام الت ؛ٌنكلو PENSE» يف بهذ امك «كاذ ْذِإ دهعلا ثيدح يحيسم

 AB ال ةربعو ءدودخلا فرعت ال ةمكح نم هيف امل اهصاّصق هلقانتف « هتفرع ةريزجلا نوكت

 | .رشبلا فالتخاب

 ناكو «ىسيع نيد ىلع نيملسُم اونا فهكلا باحصأ نأ لوألا su de عاش دقل

 نع مهنتفي نأ ةيشخ «هنم مهنيدب اوبرهف «مانصألا ةدابع ىلإ مهاعد «نئو دباع كلم مهل

 وأ اهيلع END نمّزلا نم دم اهءافخ] يضتقي قطنمل ةّيفسلفلا وأ EI وأ ةيبعّشلا صّصقلا يف AALT عضخت ( 1)
jeداقرإلا ) Eوأ لطبلا ل كلذ .  ENلهأ ةّصق يفو . لطبلا رظتنت ةعومجلا لظتو «راظتنا ةلاح يف  

 ريخ نأ دمحم رظننيو «باسحلاو ثعبلا نونمؤملا رظتتيو SU باوج دوهيلا رابحأ رظتنيو شرف رظننت فهكلا
 ناك يذلا دمحم كلذ يف A ءاهيف نيلّخدحلا لك ىلع 'يميونت « يسيطانغم" ريثأت تاذ فهكلا لهأ La . ةّمعقلاب
 .Jean Lambert, Le Dieu distribué, p 259. : رظنا . يحولا رظتني نأ بجي
 كلذو ؛هللا ءاش نإ لوقيف ينثتسي نأ نع هوهس دّمَحُم نع يحولا فقوت ببس NÉE aa لعجت (2)
 توتحا دقو .71ص Bg en «ريثك نبا :رظنا .دغلا نم مهتلئسأ نع ةبوجألاب مهربخُيس هلأ موقلا باجأ امل

 EK هلأ ءاش نأ الإ ŒIL كلذ ed CU SE الو : هيلع همولو وهلا كلذ ءادصأ فهكلا ةروس
LES GAESىن نيدْهَي نأ ْىَسَع  CONنم  ÉS aهللا نم داشرإ" كلذ يفو .2423 /18فهكلا «4  

 « بولا مألع لجو رع . هللا ةئيشم ىلإ كلذ درب نأ لبقتسملا يف هلعفيل ءيش ىلع مزع اذإ اميف -#- هلوسرل  ىلاعت -
 .77ص «3ج «ريسفتلا ءريثك نبا 21 . . ] نوكي فيك ناكول نكي مل امو «نوكي امو «ناك ام ملعي يذلا

 اوفتخاو ؛ مهنيدب اورف ةعبس ةيتف لوح ىراصتلا صمق نم عاش امو «نآرقلا يف :فهكلا باحصأ'نيب تاسارتلا نرقت (3)
 :رظنا ءسداسلا نرقلا ىلإ اهعمَج دوعي صمق يهو . نور ةثالثب كلذ دعب اوثعُب مت ثلاثلا نرقلا لالخ فهك يف

E. L 2, article: *AsH&b al - kahf, (Rudi Paret); Mohammed Arkoun, Lecture de la sourate 18, in 
Lectures du Coran, p. 117. 

 . ةّيدنهلا محالملا يف اهتاريظن اهل «ةميدق ةييوروأودنه روُدُج تاذ ةّصقلا نأ «رابموأ نوُج باتك ةءارق نم نيتي ؛نكلو
 .Jean Lambert, Le Dieu distribué, p 257 - 272. : ثحبلا ىلع ةديدجو ةفيرط روُمأ نم نأشلا اذهب هك ام رظنا
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 «ةياكحلا ترّوُطو «كلذ ىدص رابخألا تلقانتو .“""فهكلا يف اوفختساف « مهلتقي وأ « مهنيد

 ةنيدملاو لبجلاو فهكلاو بلكلاب تلعف كلذكو .ًامسا ريرشلا كلمللو ءءامسأ ةيتفلل تلعجو

uneاهنمز تنّيعو  P AEلبق اوناك مهّنأ رهاظلا ناف ؛كلذ عمو  
 «مهربخ Binse رابحأ ىتعا ال Élu ىلع اوناك ول pa .ةّيلكلاب ةّيئارصتلا لم
 ةنيدملاب دوهيلا رابحأ ىلإ اوشعب اشْيَرُثَنأ سابع نبا نع مّدقت دقو ؛مهل ee «مهرمأو
 «[ . . ]ءالؤه ربخ نع هولأسي نأ مهيلإ اوشعبف 6 هللا لوسر اهب نونحتمي ءايشأ مهنم نوبلطي
 .ىراصتلا نيد ىلع E هّنأو «باتكلا لهأ LE يف ظوفحم رمأ اذه نأ ىلع اذه لدف

 ًباوبأ لا ىلع ge هّلِإ لب «ةرباع ةظحالم رجم ريثك نبا نم مالكلا اذه نكي ملو

 LE GI ريرج نبا نع لقا Uti- Ja MO «ثحبلل ىرخأ

ltرمأب اوُمتهي نأ دوهيلل ناك ام :لاب يذ رمأ ىلع انه فقو دقو .ًاقيقد ًاصحف اهصحفيف  

 اهب قطن ؛دهعلا ةميدق ةلأسم 'فهكلا باحصأ نأ : ماه رصنع ىلإ هبنو .ةّينارصن ةعدب ناك ول

 ومه الو «ةليإ نم بيرقلا يداولا سيل ميقرلاف PAS يف دراولا ميقرلا هيلإ زمري بوتكم حول
 pe تدهش يتلا ةيرقلا وم الو ؛هيلع مئاقلا ناينبلا وم الو «فهكلا هيف يذلا لبجلا

 ىلع هوعضو مث ؛ فيكلا باحصأ La LL ةراجح نم حول JS EN لب
 وأ ةّينوعرفلا ةّيرجحلا حئافصلا وأ « ةّيلبابلا صّصقلا حاولأك ءيش ميقرلا اذإف .“”فهكلا باب

alصّصَق نم ىّكح مدقأو « ةينارصتلا نم  مدقأ  Jalةيربعلا باتكلا  . 

 اهثدحأ يهف .نيرخآلا موقلا حاولأ تلباق خيراقلا يف دمحم ةفيحص تاهت ذلو

 «فهكلا باحصأ ددع اوفرع الف «ًاريبك ًافالتخا هيف اوفلتخا يذلا قحاب ةقطان ءاهسدقأو

 . هيف مهثكم Fe الو

 لاوط STE 1820-4187 ص IA رگ دقو 182 ص 18 + ليوأت يف نايلا عماج « يربطلا (1)

 . اهليصافت يورتو « ةصقلا دوت رداصملا ةفلتخُم
(2) Mohammed Arkoun, Lecture de la sourate 18, in Lectures du Coran, pp. 116-117. 

LPC per ءريثك نبا )3( 

  GR CALEاس. نم أونا  QUE/18فهكلا 9.
 ) )5.72ص «3ج «ريسفتلا ءريثك نبا

Es $4) 
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 :هّيعارذ طساب بلكلا اذهو - 3

 ناطيشو سجن بلكلا ّنأل ؛ "بلك هيف ًاتبي لخدت ال ةكئالملا Laglai نمآ ةفاقث يف

 Gage ang «ةءورملا فيعض « عنشم غاط هيفس وأ دبع وهو "٠ ميجر

 بلك مامأ ًاراتحُم ءرملا فقي e POLIN ىلإ ىودعلا هنم يرستو ءس هقير pr «بلگ

 يف مارتحالاو ga لمجأب يظحو OTA يف ةقومرم ةناكم زاح يذلا فهكلا باحصأ

 ءالؤهف . لضفأ وأ ناسنإلاك «ةّيروحم ةّيصخش تاب ىح ًاريبك ًاديلخت بدألا هدّلخو «ريسفتلا

 «[ . . ]بلك ريغ es «هيلإ نونكسيو « هب نوقفتريو « سانلا فلأي ام عيمج نم اوبحصتسي مل" ةيتف
 هريغ يف نوكت ال ءبلكلا يف ةّصاخبألإ » Ýi نيموصعمل ed Ag كلذ نوكي سيلو

 E PEA DS HE 25 د نولس pat يف مهلوق يفو [ .. ]
GE ROADلمجد ءرظألا هين «لاحلا عيفر بلكلا نأ ىلع ليلد  

 نمو و «مهنم دحاو هلاک Er «مهركذ نم هر« EON , مهركذ ىلع هركذ فطعو « مهتبار

 «مهل بلك مهعم ةئالث نولوقيس : :لاقل كلذ الولو . مهيراقُياَموأ «مههابشأ نم وأ « مهئافكأ

 ."*حضاو قيرطو « نيب قرف «مهبلك مهعبار هلوق نيبو « مهل بلك مهعم لئاقلا لوق نيبو

 ثيدحلا يف درو امك «رفاك الو بج الو ةروص الو ءحيحّصلا يف درو امك بلك هيف En لخدت ال ةكئالملا [ .. 7 (1)

oh75ص «3ج «ريسفتلا ءريثك نبا . 

o)هلسغيلو «هقريلق «مكدحأ ءانإ يف بلكلا غلو اذإ :لاق- ق . يتلا نأ ةريره يبأ نع [ ٠.. ]| م اهلك بالكل"  
 ةأرملاو رامحلا ةالّصلا عطقي : قي هللا لوسر لاق“ :دوسالا ةّصاخو ناطيش بلكلاو ؛"بارثلاب نهادحإ ؛ تارم عبس

 .259 ء258ص ص «2ج « ىَربُكلا ناويحلا ةايح «يريمدلا « "ناطيش دوسألا بلكلا [ . . . ] دوسألا بلكلاو

 ومو[. . ] حبناذإ نم هيفس غاط لجر وه ليقو «دبع وه لاق D مهنمف ؛(بلكلا-) هليوأت يف فلّتخا دقو )3(

 a الجر نف هبايث بلكلا قرم "نمو «هوركم هلان Le DU :ةئيئد ةأرما ةبلكلاو ,ةءوّرملا ريغص «فيعض ودع
 . 161ص «مالحألا ريسفت يف مالكلا بختنم « نيريس نبا ؛ ضرع

 هيلع بلغيف « ةسوبيو ةرارح فيصلا هديزيو ءادج سباي راح هجازم OY FO فيصلا يف بلكلا بيصُي دقو"(
 «سآرلا قارطإو eo رارمحاو cet ثهللا كلذ ةمالعو É هقير ريصيف «ضرملا اذه هل ثدحيف ءرارملا
 يف رسيو «مومغم بببثك ناركس هلاک انتاخ التام يشمو ؛هيذخف ne «ةبقرلا جاجوعاو

Éًاناويح وأ ًارجح وأ ًارجش ناك ءاوس ؛ هيلع ًالماح هيلإ ادع حبش هل حال اذإو «ةوطخ  [ . EEنمو  daحبني  
 كلهي ىح ءاملا نم برشي الو «بلكلا ةروُص ىري ءاملا يف رظنيو «بلكلا ةروص ىلع ًأشوشرم هلوب ىريو «بلكلاك
 355 ص «تادوجوملا بئارغو تاقولخملا بئاجع ؛ينيوزقلا ء اشطع

 .22 /18فهكلا : يه هالعأ هّصن يف ةيآلاو .289ص «2ج ء1م ءناويخلا » ظحاجلا (5)
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 رعشت .هريغ هغلبي مل ام غلب دق BÒ ظحاجلا لقع نأ  مالكلا اذه أرقت تنأو  رعشتو
SAًاريثك ريس اهراوغأ ربسي مل إو ىح ةّيثيلا بلكلا ملاوع يف  ahai. 

lsoسلا يه  GBتاذ  iahفان ناك ذلو ىح ءاهزواجت نم ءرملا عنق  

 نم هل ناك امب عطتسي مل هّنكلو «هدوُجو سسحت « cade ليخد «رخآ ءيش وه مأ ؟لقعلا

 ؟هرمأ حضفي نأ  كاذ ْذِإ لئاسو

 « ىلاعت هللا هركنأل ًاركّم ناك ول" هيف مالكلا إف «بيرغ بلكلا اذه رمأ نأ ظحاجلا رعش

 ركذُي ال ام «ىنعملا كلذب همّظعو CTA هلعجو « هبعي ملو هاكح اذإف .هللا هباعل ًابيعم ناك ولو
 لزنملا هللا ناك y ؛هلثم Lia هذه ىلع ناك -BJ مالكلا ناك LI يف الو «لقعلا يف
 بلكلا نع ثديدلح يف ظحاملا قلطتا ءهسفن هيلع تكلم وق رجس تحت طقس نگو . “ر

 «بيرطتو حول هلو «تاوصألا نم لاكشأو «مغنلا نم بورض (بلكلا=) هلو“ :ةاجاتملاك

ledyاذإ نينألاب هيبش توص هلو ؛حرفلا دنع هعنصي ءيشو ةصبصيو «ءاوعو ريرهو «راوُخو  

 ءطو هلو «نينألاو ءاوعلا نيب ءيش فيصلا تاودغ يف هلاكشأ بعال اذإ هلو ءديّصلا ىشغي

 ىلع يبري «بلكلا ءطو هلثم نوكي ال حوطّسلا ضرأ ىلع ىصخلا ئطو ول Oh « هلثم ىصحلل

 PAU يف ريرخلا عضاوم بّكنت ؛ءاملا رهاظ «دماج داو ىلع رم اذإو «ًارارم هنزو

 نأش وذ بلكلا نأ فهكلا باحصأ بلك نع ثّدحتي ظحاجلا أرقت تنأو  رعشت

 « ةيمالسإلا TONEN لوح نم تافافتلا يف رظنتو «كلذ رس نع لءاستو . ميظع

 ىرخألا تافانقلا بلكو . AN يف الحاقد ع لاج امو ربا الی رت الف

 نورقتسي ثیح ىلإ مهحاورأ بحطصي وأ «تاومألا سرحي «ةردّقو ةو اذ ابر لب «ًابلك سيل

 Cerbère رابرس وهو «ًانيح ةنعارفلا Anubis سيبونأ وه .اهقامعأو ضرألا راوغأ يف

 اولعج «ةهلآلا مظعأ نم مهدنع ناكو «توملا هلإ رصم يف ناك سيبونأف .رخآانيح نانوُيلا

 ناك D eh ينعي وهو VAS ءاوهلا ىلإ هوبسنو ءدوسأ هنول اولعجو «بلك سأر هسأر

 ) Ro )1,ناويحلا  «lpص «2ج 289.
 ) )2ظحاجلا  à؛ناويحلا  Zg sle.291ص

(3) Erik Hornung, Les Dieux de l'Egypte, pp. 57, 102, 112, 170. 
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z 
 اطساب otage ىلع Lal هوصّخش هوصّخش ملف PRE يف يشحولا بلكلاك
 112085 سيداه «توملا هلإ بلك ناكف ؛رايرس I. PÓ هْيَعارذ=) نيتيمامألا هيلجر

àءاهنم نوجرخي الف ءىتوملا ةكلم سرحي «شوُخولا ةهلآلا نم اشحو ناكو  

 لوحتي هّنكلو «حاورألا ىوشم ىلإ لزان لك عم افيطل هارت «”ءايحآلا اهيف مهيلع لخدي الو
 ةروص ينانوُيلا بلكلاو . ”ىوشملا كلذ نم دوعصلاب هسفن eo نملك مهتليف ءًاسرش

 رينثو «ضرألا قامعأ يف ميقث iiy لالظلا ملاع ةّير Hécate تاكيه ةّبرلل  ًاضيأ

 اهل تناك كيسكملا لئابقف . ىرخأ بوُعش بلكلا تمّظع دقو . VE ليبس اهليدنقب
 JA لوح لئابقلاو . ”اهنم ًابلك هعم تنفد كلاه كله اذإف ءاهاعرتو ءاهيبرُت ؛ةصاخ بالك

 Pace الدب توملا ةهلآل bLA همدقتف ءاهكلم يدفت نأ تدارأ اذإ بلكلا حبذت تناك قرزألا

 را روت نوي الون امانا نيج ےک Laye لولا بكرا لقفلاو
 بلكلا تاب ىح ؛*”سمّشلا ةرقش نوللا رقشأ بلك لكش يف نهرداخُي «نهيف هلعف لعفي
 ءالؤه دحأ  ًالثم ناخ زكنج ناك دقو ؛نييراحملا لاطبألا رابكل ًالصأ ةفاقّثلا كلت يف

 يتلا ةدعاقلا هذه نع شت ملو . ىرخأ تاياور بسح FIN وأ «ةبلكلا ةتعضراف «لاطبألا

 . ”ةّيكيرمألا ةّيدنهلا الو ةّيقيرفإلا لئابقلا هاعرتو بلكلا مّظعُت

 دنهلا بلك زربي «ةبرلاو سائلا ملاع يف نأش اهل ناك يتلا بالكلا هذه نيب نم ؛نكلو

 لب «سومّرلل هتسارحو ىتوملا ملاعب هتقالعل ال . ۵ فشهکلا باحصأ بلك نم نوکی ام برقأك

 ضرألا يف اوبرضو NLH نع موي تاذ. اوُلخت ةيتفب ًاقيثو ًاطابترا طبترت es نال

)1( Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p.92. 

(2) Jean Lambert, Le Dieu distribué, p.265. 

(3) Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Cerbère. 

(4) Jean Lambert, Le Dieu distribué, p.265. 
(5) Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Hécate. 

(6) Dictionnaire des symboles, t. 2, article: chien. 
(7) James George Frazer, Le rameau d'or, t. 2, p.31. 
(8) Dictionnaire des symboles. t. 2, article: chien. 

Dictionnaire des symboles, اع 2, article: chien. : يف اهلوح عجارملا او ةلأسملا هته ati رظنا (9) 

 ) )10هيلع قّلعُي ملو ء1968 ةنس « لیزیمود جروج هنع هلقنو 1934 ةنس رشت لاقم يف » يقيل روديزيإ كلذ ىلإ راشأ «
 :رظنا . فهكلا باحصأ بلكب اهيف بلكلا ةقالع سرديو , ةّيدنهلا ةّيمحلملا صوُصُنلا ىلإ دوعيل رابموُث نوُج هنم قلطناو

Isodore Lévy, Le chien des sept dormants ; Georges Dumezil, Mythe et épopée, t. 1, .م 174 ; Jean 

Lambert, Le Dieu distribué, p.257 - 272. 
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 اوطقس مت PILH لبج رحبلا ءارو نم اورصبأو «ةرود ملاعلا لوح اوراد ٠ . بلك مهعبتي
 Dharma امراذ ريغ مهعبتي ناك يذلا بلكلا نكي ملو - .اهتياهن ةلحّرلا تغلب [À ؛ ىعرص

rer)هذه تطعأ دقو . ”اهبلسيو ءةايحلا بهي ناك يذلا  dealىرخأ ةديدع تاياور لصألا  
 مهعبتي يذلا بلكلاو ةيتفلا él وأ نأ اهنم Mahâbhârata اتراهباهام دنهلا ةمحلم اًهتطبض

 ناك رطخ نم انمز هيف اومتحا ًافهكاوُمأ ت یح ؛باغ ىلإ ضرألا يف اوبرض نأ دعب  اوؤجل
 DFE ىلإ اوداع مث à مهددهتي

 LAN مهبلكو ةيتفلا ةّصق ةريظن موقت وقت ةّيدنهلا مهبلكو ةيتفلا ةصقف
 يف برَحلا دنع دنهلا رابخأ عويشيو «ضعب ىلإ هضعب صّصَقلا نايرسب É نأ الإ عيطتسن الف
 يف دراولا عاقيإلا لثم ْنيكاعلا نيب عمجت تماق ءايشأ نم بجعتل ىتح « ماّشلا يف وأ ةريزجلا

 اوناك نيذلا ةيتفلا ددع لثمو ؛مهبلكو ةيتفلا ةريسم مظني يذلاو à ةّيدنهلا ةمحلملا يفو نآرقلا

 . ةعبس وأ «ةسمخ وأ «ةثالث

 ٌرقتسيل ؛توملارشنيو «دصرتيو ءدبعلا عبتي ابر ةيدنهلا ةمحلملا بلك ناك اذإ ؛نكلو
 تومي فهكلا باحصأ بلك D à 3, ناطلّسلاو ةهلآلا ملاعل ًاصيخشت  ةياهّتلا يف -

 هفصوب EN هتروص ىلع هتظفاحُم مغر هب اذإف Ds هبحص تومي امك «اّيح ٹحبیو

 ىلع مالسإلا بر ةردّقب ثّدحُي زمر لوحتي  توملا ةكلم ىلإ اهب ًارباعو « حاورألل ًاسراح
 «سدقملا هزمر بلكلا دقفيف .ناويحلاب وأ ءرشبلاب رمألا قلعت ءاوس «ثعبلاو توملاو قلا

Jean Lambert, Le Dieu distribué, p.260. : |رظن . Méru وريم يثيملا JA وه As (1) 

 : يف كلذ رظنا . ةلحرلاب اوماق نيذلا ةيتفلا كئلوأ تبجناف à ةّصقلا يف ةأرملاب اونرتقا نيذلا ةهلآلا دحأ امراذ ناكو )2(
Georges Dumezil, Mythe et épopée, t. 1, pp. 54 - 55. 

Jean Lambert, Le Dieu distribué, p.268.3( ( 

 :يليام ءاتراهباهام ipl ةمحلملا يف ءاج دقو . .Jean Lambert, Le Dieu distribué , p.261 : رظنا )4(
liyبلك مهعباسو «يدا يورد مهتسداس ؛ةسمخ ةوخإ «قيرطلا  Era 

 JR LULA تروُأوُفَيَو ربل :EL DS Ep يلي ام نآرثلا يف ءاجو ؛(ةجوّرلا /تخألا

  RE SE LS AS/18فهكلا 22.

  PRETيف ةدراولا ماقرألاب رابموُل نوج  ONلواحو 7 ؛ 5+1 ؛ GA (1+3,ةيدنهلا ةمحللا نم اقالطنا

 يف كلذ رظنا « « ليزيمود جروُج NÉ فئاظولا ةّيرظنب كلذ يف ًانيعتسم
Jean Lambert, Le Dieu distribué, pp. LAS 264. 

(5) Georges Dumézil, Mythe et épopée, t. 1, p. 174. 

512 



 ىلع لعج يذلا ددعتلاو كارشإلا ملاع db طقسيو OUEN» مْكَح هيف يرسيو عضخيف

 . ىتوملا نوؤشب امئاق اهلإ توملا

 D, La فهكلا باحصا رمق الف «ةلزان ةعلاط سمتشلا هيلع رق , قلم فهكلا وه اه
 ةعصالا ةميدقلا اهتروص  بلكلاك ءاضيأ يه  دقفت  ةريثك بوعش دنع ةهلآلا -A سمّشلاف

 OL نم EE ةفيعض p الو «قرحت ال ON ةتهاب «ًريبست ةرّيسم لوحتتل
 سالا ناك فهكلا يفو Pas مهنادبأ تقرحأل مهتباصأ ولذإ ؛ مهبيصُت ال ثيحب'

 . هّيَعارذ اطساب بابلا دنع «سراح بلك دسجو à ”موقلا ةيلع نم ةيتفلا داسجأ ؛ناويحلاو
 ءداسجألا تكرحت ءًرمألا ءاج اًملف وح ثعبلا نأ ءايحألا ىريل ةايحلا نورظتتب ًاعيمج اوناك
 :ةايحو ًاحوُر بالا دسجلا بلقنا . ىعست ةّيح تقلطناو « هيلع ةحورطملا بارلا تقرافو
 ءاذغ ىلإ ىشطعلا ضرألا يف رذجيو «ناطلّسلاو ةوقلا دّلخيل ؛ حيبستلاب ناسللا قلطناف
 يف كش نمّرلا كلذ لهأل لصح“ دقو à pl ربتعُيف «ثعبلاو توملاو GE ص صك ر
 ناسجألا تعبت الو «حاورألا G دق ةفئاط مهنم ناك [ . . ] ةمايقلا رمأ يفو «ثعبلا
 GS تءاج فهكلا باحصأ قف os ىلع ةيآو ةلالدو ةجح فهكلا Jali ثعبف
 ءارو نم حّملُت فهكلا باحصأ Les y . ىرخألا ةايحلا ايحيل «ثعبلا ىلإ ناسنإلا يف ةبغر
 «دوُدلا هيف رخني ال ءّمات ًادسج - ريقلا هّمض a ىَّبح لظي نأ ىلإ ناسنإلا نينح ىلإ كلذ
 . اثعب هثعبتل ؛ ةسّدقْلا ديلا ee اذإ DEN ىلإ عرسيف «بارثلاب طلتخب الو
 نأ كلذ عم مهف LÉ ءاهلان ةوظحو La DAE يف دعي ةروسلا هذه يف بلكلا دوج نأ مغرو (1)
 بالكلا ةداع هب ترج امك «بابلا ىلع مهبلك ضير" :هنأشب ريثك نبا هلوقي ام -ًالثم - رظناف .رشبلا ةلزنم غلبت مل هتلزنم
 ؛بابلا جراخ هسولج ناكو «مهسرحب هناك مهبابي ضيري ثيح ؛هتعيبطو هتّيجس نم اذهو « بابلا مهبلع سرحي [ . [
 ىلع مونلا نم هباصأ ام هباصأف ei ميلك تلمشو [ . . ] حيحّصلا يف درو امك « بلك هيف تيب لخدت ال ةكئالملا نال
 .75ص «3ج ءريسفّتلا «ريثك نبا ؛ ”نأشو ربخو K بلكلا اذهل راص ÉP «رايخألا ةبحص ةدئاف اذهو JE كلت
 Bi ىف ْمُهَو JT َتاَذ ne es Óg gel تاذ زهِفهك نع ُرَوَرُت تعط 15[ A ىَرْتَو )2
 .17/18فهكلا fe نم َكِلَّذ هم
 Age «3ج ءريسفّتتلا ءريثك نبا (3)

LS )4(ريسقتلا ريثك نبا :ًالثم رظنا :”مهتداسو مورلا كوم ءانبأ' فهكلا ةيتف نأ صصقلا يورت » D 
 :رظنا . رشبلا نم ةأرماو ةهلآلا نيب عامج ةجيتن اعيمج مهال ؛'ةهلآ فاصنأ“ ةيدنهلا ةمحلملا لاطبأ ناك دقو . 73ص

Georges Dumézil, Mythe er épopée, t. 1, pp. 54 - 57- 

 .76ص 3g ءريسفتلا «ريثك نبا )5(
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 45 م 0(

 ÓI يف حوُتو «توخلا يف سنوي ةروص  ريمطقو ne ةيتف ةروص يزاوثو

 ةبرجت مهنم JÉ ةبرجت تلكشف «ءايبنأ اوناك ءالؤه كلو . ”راثلا وأ برّسلا يف ميهاربإو
 Les «ةعامجل ا ةيرجت نع ريبعتف ؛فهكلا ةيتف Ú .نوفطصملا الإ اهب صحي ال « ةّيدرف

  ناسنإلا نكي امهم -ناسنإلا رعشيف Ogia «بّرلا مامأ نووتسي ءريقحلا ريمطق اهيفو « موقلا
 .نيفذلا هملُح قّقحتب

260, 
 فهكلا باحصأ نيب - ةبساّم نم رثكأ يف LA DEAN pa at تطير دقو

ALعم هتروريس دهشي ناك يذلا ديدجلا نيّدلاو  TESتلعجف  janمهيفو ۔ ةباحصلا  

 باحصأ ail نورّرقُّيف « ماظع هيف فهكب موّرلا دالب يف مهل ةوزغ يف نوري - ساّيع نبا

 «ةَباحصأ هئاسك ىلع سلجي ًادمحم تلعجف «كلذ نم دعبأ ىلإ ًانايحأ - تبهذو ."”فهكلا

 املس حير هل ترس دقو «فهكلا ىلإ هيلع مهل ءٌرذابأو Éles رمعو ركب ابأ

 م «هباولبقق «مالسإلا ىلإ مهوعدو «مهيلع اومّلسف . ةيتفلا دنع مهب تهتنا ىح مهتلمحف
 السلا re مهوؤرقأ دقو , مهوعدو

a)ريمطق فهكلا باحصأ بلك مساو' " e3 ءريسقتلا ءريثك نبا e75ص . 

Lai )2(يه. ًالماك ًادسج اهنم جرخف ءامالسو درب راتلا تناكف ءراثلا يف يملأ دقو ميهاربإ  Kistًاعون  

 . قرتحي نأ نود «قامعألا كلت نم جورا مّ «ةديدع تافاقث يف ميحجلا يح ؛ ضرألا قامعأ ىلإ لولا نم

 36ص «3ج ٠ «ريسفتلا «ريثك نبا (3)

 ةعبرأ مهبلإ ثعبا ؛ كلو A راد يف مهارت نل لإ : ىلاعت لاقف pal هيرب نأ هیر لاس و يبنلا نإ لايو" (4)
 ثعبأ فيك :ليربجل 3 هللا لوسر لاقف . كلب ناميإلا ىلإ مهوعديو ؛كتلاسر pag ؛ كباحصأ رايخأ نم

 ىلعو ee ثلاثلا ىلعو i pae يناثلا ىلعو ءركب ابأ هفارطأ نم فرط ىلع سلُجَأو LS طسبا : :لاقف ؟مهيلإ

 ام. يذلا لعفف .كعيطُت نأ اهرمأ هللا نإ à pIE امهيلع دواد نب DU ةرّخسملا ءاخّرلا عدا مث ءّرذ ابأ عبارلا
 حبنف «بلكلا ماقف ءًارجح اوعلق بابلا نم اوند اًملف «فهكلا باب ىلإ مهب تقلطنا ىّنح pu مهتلمحف « هب هرمأ
 اولخدا نأ هسأرب اموأو ؛هبنذب صيصيو «هسار رح مهآر الف « : مهيلع JS رهو ؛ءوضلا رصبأ نيح مهيلع
 O OS E EE OE E اولاقف ءاولخدف ؛ فهكلا

 Fi eu مكيلعو ؛ ضرألاو تاوامّسلا تمادام ؛مالّسلا هلا لوسر دمحم ىلعو ءٍمالّسلا مكيلعو

 يلع كا :miiy اولاقو «مالسإلا نيد اولبقو ءلَودّمَحْمب اونمآف ؛نوثدحتي مهعمجأب

 «2ج : ىَرْتكلا ناويحلا ةايح gl 1[ . . ] يدهملا جوُرُح دنع نامزلا رخآ ىلإ مهتدقر ىلإ اوراصو « مهعجاضم

 ناكم ذخا هّنأكو ٌرذوبأوُم عيارو « يلعو رمُعو ركب يبأ « ةثالّلا ءافلخلا نم بكرت دفولا .és 248 ص
 يلع عم ةوادع هل تناك يذلا امم يف .ia pas dass نام وُه يذلا عبارلا ةفيلخلا

 P يبأ ةمجرت رظنا . OLÉ عم ةموصخ - .La هل ناك يباحصب هتضوعو
E. L 2, t. 1, article : Abû Dharr at ro. Robson). 
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EU SOUSفهكلا باحصأ ةّصق نيب "ةفيرط' ةنراقم يف هقايسنا ءريثك نبا دنع  

 ْنَم de « ىلوأ ةلحرم يف D pad ou طبر .ركب يبأو RD روث راغ يَبحاص ةصقو

 فهكلا ىلإ ًاباره (فهكلا باحصأ=) اوجرخ' :فهكلا يف ناك نَّم ىلع روث راغ يف ناك
 ىمعو «مهب رفظي مل Å لاقيف ٠ كلملا مهيلطتو : مهرهظأ نيب نم مهموق RASE هيلإ اووأف

 ءاجو روث راغ ىلإ اجل نيح Gal هبحاصو ل دمحم ينب لعف امك « مهربخ هيلع هلل

 راغلا اذه ةّصتف . . ] هيلع نوري el عم ءهيلإ اودتهي ملف ٠ «بلطلا يف AA نم 256

 P فهكلا باحصأ ةّصق نم بجعأو مظعأو لجأو فرشأ

 اليد ناك ككل «بّرلا ةردُق ىلع ًادهاشو «ءافطصالاو ةوظحلل ًازمر موقي فهكلاف

 مذ هيلع هتمّدقو def نم اريظن روث راغ هل تلعج ؛كلذل . ةّيمالسإلا ÉG ةفاقّثلا ىلع

 ةقومم ةناكم ةر patih يک هدعب نم ةلاسرلا لصاو نمو LES ةاجن هيف

iayمالسإلا عضاوم نم ًاعضوم  pd hdءاضف ًاضيأ  G ousرف :ةزجعملا هيف  

 Les iadi راظنألا نع امهافخأو baj امهاوتحاف «قحلا نيدلاب هبحاصو دمحم هيلإ

 ناك ْذِإ ؛ ةلاسّرلاب ضوُهّتلا ىلع ًامزعو ًاناميإ رثكأ لب ؛هالخد امك امهظفل مث «فينعلا توملا

 .نايردتيو ؛نامّلعتيف goss» ءامهاعري ثلاث هيف امهل

 :ءايميكلا نوُؤُش ضعب يف 4

  كلذك L ودبت اهّنإف ناميإلا ةموظنم يف VES ًارود بعلت 'ءاوتحالا" pars تناك اذإ

 ةدوع يف دقتعتو ؛"نطابلا"روُمُأ اهلثم جلاعُتف «ءايميكلا !دبمل خسر ريكفتلاب ةقالع تاذ
 صلخي ندعملاّنأ يف نوُيئايميكلا دقتعي املثم ءىمسأو لجأو ىوقأ ءافتخالا دعب اهلاطبأ
 Jd نداعملا يف لّخدتت ةّيلمع ءايميكلاف . لوطأ ًانمز ضرألا نطاب يف ماقأ ام اذإ ىفصيو

 .74ص «3ج «ريسفتلا ءريثك نبا (1)

 ابأاي :لاقف ءانرصبأل 4 عضوم ىلإ رظن مهدحأ نأ ول ؛ هللا لوسراي : : هلوق Gal عزج یار نيح يبنلا لاق“ 2(

 روش راغ يف ءاقبلا نعز نأ ىلإ انه ةراشإلا ردجتو . 74ص «3ج ءريسفتلا ءريثك نبا «'؟امھٹلاٹ هللا نیتثاب كنظام ؛رکب
 ةلحرملا غولي ىلع لاد هناذ AU NES ؛ هل دود ال دیم انمز ناک ماي نالثب صقل هددحُتاماريثك يذلاو -
 باب ىلع هتيب توبكنلا ادب لوح صتصق نم شام لطم كلف ىلع ديو . هفده قمح راغلا يف ءاقبلا نوكيف ءاهاصقأ
  ديدج نم اثعُب م« «فهكلا باحصأ ل ثم Yb a ٠ هيف ابل راغلا يَبحاص GS . هيلع اهشع ةلجحلاو «راغلا

 نييك
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 ةّبيدلا ] بهاذملا فادهأب ةهيبش هفادهأ ءاّينطاب تف [ كلذب يوتستف J رهوجلا JA ءاهيف هللا

 .نلعلا ال ءٌرّسلا ملاوع يف قيلحّتلاو روُمألا راوغأ ربس ىلع اهلثم لمعتف «“"ةينطابلا |
 نيذلاو مهعابنأ مامأ الإ اهرمأ نوحضفي الو :'مهّنف' ىلع ds تي اهباحصأ ىرت ؛ كلذل

 وأ نولوقي اميف ارس ءاشفإ وأ ءاهرمأب حوبلا مدع ىلع مهنومزليو CEDE مهيف نوقثي
D AUS . Posوأ باتكلا نوفخُيو «براجتلا اوماقأ اذإ باوبألا مهسفنأ ىلع  

 اهنونكسي وأ «بابقلا اهيلع نونبي وأ «بارثلا يف اهنورمغيف ءاهوبتك اذإ مهلامعأ نم ةلاسّرلا
 لصاوتف ؛ءانبلا وأ ضرألا ةملّظ يف ءاقبلا اهل نوبتكي مهّنأكو SET يف

 ol نم نكي ملو «رئاع اهب رثع bp .ةظوفحم ةنمآ «لوعفملا ةيراس ٌلظتو « كانه اهتايح

 . اهمسالط لح ةلاحتساو ءاهترابع ةبارغل GGS هيلع ىصعتسا

 رجح ىلإ ليبسلا فرع نمو اهلهأ الإ اهمهفي NL :نولوقيو «كلذب نوهابتي اوناكو
 ريكفتلا ةزيكرو PUSH ST مهدنع ناك " ”رجحب سيل يذلا رجحلا' اذهف .””ةفسالفلا

 ةسيسخلا نداعملا لوحتت هرحسيو «ميوقلا ليبسلا ىلإ ءادتهالا هب «نيمختلاو ميجنتلا دامعو

 ةعيبط نأ كلذ .روتيملا ةعيبطلا لمع ضّوعُي « ليوحتو بلق لمع هلمعف ÈS ًاعصان ًابهذ
 اهتياهن ىلإ ريست اهّنكلو ءاهب E ةلحرم ةسيسخلا اهتغبصف . بهذ ىلإ اهلك لّوحتت نأ نداعملا
 رفاح رفح اذإف . ندعم لك ةايح يف فاطملا ةياهن وه بهلاو . يفاكلا نمّزلا نم RS ام اذإ

 . مامّقلا غلب ندعملا نأ ىلع كلذ لد ءابهذ anal يف فداصو ءاهقامعأ غلبو «ضرألا يف
 ةّلاد ةسيسخلا نداعملاف . LII غلبي مل ندعملا Of ىلع كلذ لد «بهآلا ريغ ًاندعم فداص اذإو

 ىلإ نداعملا كلت لّوحتت ملف «هناوأ لبق مت اهقامعأ يف لوُخّدلاو اهّقشو ضرألا رفح نأ ىلع

(1) Mircea Eliade, Le mythe de l'alchimie, pp. 10 - 11. 
 En ظفحي نأ همّلعي نم ىلع طرتشي يفّرحلا ناكف .ةدعاقلا ذهل اهتايادب يف فّرحلاو موُلعلا تعضخ )2(
 Mircea Eliade, Le mythe de :رظنا ءهذيمالت وأ هئاسلج عم سدنهلا وأ بيبطلا وأ يضايرلا لعفي كلذكو

Pete l'alchimie, p. V2.ملأف » يرش لطب أ یاب وأ ين عجزت معزا قزح لك سأل  

ca,او ةيردلل اوعضخ نم ضعب هغشتكا ىح هريغ نع هافخأو  

(3) Mircea Eliade, Le mythe de l'alchimie, p. 11. 

(4) Mircea Eliade, Le mythe de l’alchimie, pp. 11 - 12. 

(5) E. 1. 2, t. 3, article: Iksîr (M. Ullmann). 
(6) Henry Corbin, En Islam iranien, t. 2, p- 79. 
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 .ًابهذ حبصُيو ءهادم غلبي ىح «ندعملا ىلع Talai لظي نأ ديال ءاعو ضرألا نطبف . بهذ

 رجحلا وأ ريسكإلا لضفب  ءايميكلا بحاص عاطتسا « ةّيعيبط ةقيرطب رمألا اذه متي مل اذإف

 «ليلجلا ةعيبطلا لمع يف مهاسُيف «هّلحم ل حيو ءفّقوت يذلا نمّرلا ضّوعُي نأ ميركلا

 ةحجاّتلا ةدالولا ىلع اهدعاسيو

 هارت . ءايشألا ةروريس يف الخدم هفصوب «هلمع ةّيمهأب هيعو مغر ءايميكلا بحاصو

 قيقحت نع اهّدرف ءضراع ةعيبطلل ضرعي مل اذإ' :لوقيو ؛ ةعيبطلا ىلع ًاعفادم موقي

 وأ ضاهجإلاب هيبش ةسيسخ ا نداعملا باجنإ نإ [ . . J اهلاجآ اهتاجتنب ةعيبطلا تغلب ءاهعيراشم
 ءاهتهجأو نع اهلامعأ لوحف « ةعيبطلا باصأ رمأل الإ ثدحي ال اذهو . ةقلخ نيهوشملا باجنإ
 هيلع تدّوعت يذلا اهلعف لعفت ol نم اهتعنم زجاوحل وأ ie cts ءاهتدجو tegli وأ

 باجنإ ىلإ لعاف لعفب نطضُت LÉSI «ديحو ندعم باجنإ ريغ اهل ضرغ ال ةعيبطلا نإ[ ... ]
ne = HEنال ؛يعرشلا اهنبا [ . . ]اهتابغر نباوُم  هدحو بلا  

 . مالا دلولا باجنإ ىلإو «لامكلا ىلإ وبصت ةعيبطلا نإ ." DL جاتنإلا وم  هدحو بهذا

 صو محب ص A ثييدحب هيبش بهذلاو ضرألا eg ءايميكلا ثيدح نإ
 A ىلإ ةّيندعملا ةداملا تدر LÉ . نمُّزلا نم هدم يبتلا راغلا وأ كلقلا وأ نطبلا ءاوتحا

 « ضرألا هنأ نطب يبن جلو اّمَلكو Len i تصلخ « اهئاشحأ يف تّلظو «ضرألا

 يف ةلحّرلا هذه يفو .بهّذلاك ًاصلاخ اهنم جرخو aga لمكتسا ءًانمز اهيف لظو

 «ضرملا هل ضرعي الو ؛ةخوخيّشلا هبيصُت الف «نسّرلا نم ناسنإلا صلخي ضرألا /نطبلا

 «هبلع ترّتست ds ءدوُلُخلا دشنت ÚLE ةعزن تاذ gaal هذهف . توملا هب كتفي الو

 هبيصُت ال ءرهذدلا دبأ امئاد Llo ءاصلاخ «بهآلل ةروّص ءاهلطب نوكي نأ ىلإ وبصتو
 . هتهجو نع ةايحلا هلوحُت الو «بئاصللا

 ءامسألا نم هل تراتخا يذلاو ءاهل ZA يثيملا ءيشلا كلذ اهعادبإ لضفب  ءايميكلا نإ

 ARE ةفسالفلا ىلإ هتبسنو «مظعأ وأ امركم وأ ًايرك هتلعجو ءرخآر جحلاو ًانيح ريسكإلا

Mircea Eliade, Le mythe de l'aichimie, p. 19.1( { 

 ) )2رظنا  Daدلولا  RÉيف ءايميكلا باحصأ دنع 'ديدجلا دلولا :
Henry Corbin, En Islam iranien, t. 2. p. 313. 
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 يضقيف « هلثم دلخيل ؛ناسنإلا هيلإ نحف ءًادلاخ Les لكشت ءًابيجع Île قلخت di تعاطتسا

 .هل اضرعُم ناك يذلا هيوشتلا ىلعو ؛هدّدهتت يتلا ضارمألا ىلعو ؛هدّصرتي يذلا نمّزلا ىلع

 ءاهلمع يف اهّلختست يتلا ةعبرألا رصانعلا ÉD ؛ءايميكلا لقح يف انمدامو

 يفف .ءافتخالاو ءاوتحالا رمأ جلاعُت يتلا ةّيمالسإلا ةّيبرعلا صّصقلا يف ةثالث اهنم انل ضرع

 ةبتفلاو بوُيأو ميهاربإ «ًالاطبأ انيأر ءةسانكلا ىلع ىَّتح وأ برّسلا يف وأ فهكلا يف وأ راغلا

fase,الو «بارّتلا مهيلع لقثأ الف ءًانمز ضرألا يف اونفد  ELقامعألا ةملظ » 

 قامعأ يف يقلأ ميهاربإ انيأر JU يفو .ضرألا ىلع اوزافو cap A نم ًاعيمج اوصّلختف

 .ًامالسو ًادرب هيلع راتلا تناك لب irb ةرارحلا ُهْملتق الو UN pt الف « ميحجلا

 ءاملا يفو .ءامّسلا ىلإ نيبارقلا ةلماحو رشبلا موُحُن ST ىلع ناسنإلا زافو «راتلا نم صّلختف

 دحاو قرغ الف ءاماّيأ امئاع ىَّسْوُم لظو ءرخآ ار هد vla لاوجت مادو ءًارهد حوت ةلحر تماد
 هتيشامو هلهأب É ناك يذلا jab ىلع ناسنإلا رصتناف .هوركم ءاملا نم هباصأ الو «مهنم

 . هتايح  ماوّدلا ىلع $age a قرغلاب اكلهم

 ga يف كلذ رظنتلف «ءاضفلا ةلحرو «ءاوهلا ًالإ رصانعلا نم نآلا  انل قبي مل

 .ءامسلا ىلإ عافترالاو ءارسإلا
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JÉN لصفلا 

E S 3 

 جارعملاو ءارسإلا هلحرو دمحم

 وأ

 ايندلا ةايحلا ءارو ام ىلع ةلالطإلا

 :ءاضفلا يف lo نأ ناسنإلل بال ناكو 1

Les ESلورا ةّيئانث ىلع ىلوألا هعقالطنا  op alsةمئالا ةقالعلا ليثمتل  
 Le ناك ناسنإلا لمع .ét لوصف نم مّدقت ام لالخ-.انيأرو . ضرألاو ءامّسلا نيب طبرلا
 ءاهراوغأ ربسو ءاهحطس LÉ . مأ هل تلعج ds ىّتح «هلشت ضرأ نم صالخلا ىلإ ًامئاد
 هّنكلو ءاهتاريخو اهتيشامب معنو Les» ءاهسان فرع . اهب يضرام هّنكلو ءاهئام يف حاسو
 و ل E . اهب ىفتكا ام

IGS يذلا بألا كلذ نع ثحب بش اذإف ٠» cade رهستو cole yig PA 

 :ةروتبملا ةلحّرلا 1

 . سيردإ كلذ نع ثحب . ءامّسلا يف هيبأ نع ثحبي ماقف « ضرألا هما هفكت مل ناسنإلا نإ
 غلب نإ ام és «ةليوطلا ءامّسلا مس يف de .دوقفملا بألا ىلع روُتعلاب ظحي مل سيردإ نكلو
 AN ÉS غلبي ملو «كلانه هحور عزتناف «هراظتنا يف توملا كلم دجو ىّتح ةعبارلا ةجرّدلا اهنم
 ءءامّسلا يف بالا لظو «ةصوقنم ةفرعملاو «ةروتبم ةلحرلا تناكف . ةايحلا هبهو يذلا بألا ثيح

 . ىلعلا يف كلام «تييلا يف هلبقي ملف «نبالل رّكنت “٠ MONS 'ءاضفلا 5e نبالاو
aSaسدا هبانج ةرضح يف سول او هبرقب ظحي مل هّنكلو ءام ةعفر نم  . 

 رظناو . 123-124 ص ص «3ج «ريسفّتلا ءريثك نبا : يف هرابخأ رظناو .57- 56 /19 میرم :نآرقلا يف ُهَرْكَذ رظنا (1)
 194-197 ص ص هآلعأ انلمع
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 يف شيعي «بألا ميتي ناك . . ةصوقنم ة ةروتبم «ةيمالسإلا ىسيع ةلحر تناك كلذكو
 بألا كلذ نأ فرعي ناكو . Pas laiss «دوقفلاهیأل اورگنتو «هل وردت لهأ
 Les «ضرألا ألا كرتو ؛هباحصأ ىلع اراودأ عّوو ass ؛ءامّسلا يف ميقي دوقفلا

ble Faجور وأ هيلع مهو نم ةلاحمال أو مهب حا ادعألا هرصاح  
 باش كلذل بدتناف SEH يف يقيفر وهو ؛ «يهبش هيلع ىقلُي مكيأ : : هباحصأل لاق «

 eus ال كلذ لو ,ةثلاثو ءةيناث اهداعأف «كلذ نع « هرغصتسا هّنأكف . . مهنم
 فقس نم ةنزور تحفو . .وُه هلاک ىٌح ىسيع هبش هيلع Al .وه تنأ : لاقف . باشلا
 جرخ عقر اًملف [ ٠ . ]ءامّسلا ىلإ عقرف cpl نم ةنس مالتسلا هيلع - ىسيع تذخأو «تيبلا
 «هوبلصو ؛ليللا يف هوذخأف « ىسيع dcr كداوأ ىأر الف « En كئلوأ
 Pts ىلع كوشلا اوعضوو

 كلذ نأ نم تاّرم ثالث ىسيع دكأت نأ دعبف .ًارهاب احاجن ىسيع ةّيحرسم تحجنو

 ةروص «موقلا ىلإ ىسيع هبش هيلع يقلأ يذلا باشلا جرخ م . عفترا «ءادفلا شبك وه باشلا
LEةعئار  » JS ES yاشبك بهذو «هوبلصف «ىسيع هوظف . ءايميكلاو ةفايقلا ناطلس تحت  

 ةيمالسإلا ُّيبرعلا صصقلا El دعص الو .ءامّسلا ىلإ دعصي ىح ىسيع همّدق ًانابرفو «ءادفلل

 اع ۔كلذك . هتمرحو . ىأر ام يوريل ؛ ضرألا ىلإ هتداعأ الو IL هتقالع تيب الف ءكانه
teفينع توم نم ةّيحيسملا هب  «Veنم ةديرفلا ةزجعملا نيل ؛هثعب بيجع ثعب نمو  

 , قدصاو ىوقأ ثعبلا دعب ديدجلا نيّدلا قلطنيلو a يف AG دقتعيلو ءاهعون

oتالاب مرم نب ىسيع للا شعب ب امل هلأ هباقعو هبضغو هطخسو هلا نئاعل مهيلع ءدوُهيلا ربخ نم ناكو  
 يحير ؛صربألاو ةمكألا اهب ئربُي ينلا تارهابلا تازجحماو EN نم ىلاعت هللا ءاتآ ام ىلع هودسح « یدهلاو
 كلذ ريغ ىلإ « «لجو رع هلا ذي «هناريط aa نوكيف «هیف خفن مّ «ًارئاط نيطلا نم رّوصُيو « هللا نذإب ىتوملا

 هيلع ىسيع هللا يبن لعج ىّتح « مهنکمآ ام لک هاذا يف ذ اوعسو ءهوقلاخو cop ؛اذه عمو «[ . . ] تازجعملا نم
 .543ص ء1ج «ريسفتلا :ريثك نبا ء .. ]السلا مهلع هو ةحايسلاثكي ب ؛ةدلب يف مهتكاسيال مالسأ

 .544 543 ص ص « 1ج ؛ريسفتلا «ريثك نبا (2)

 :نيملاَتلا نيعجرملا يف es هتمكاحم رظنا (3)
Ernest Renan, Vie de Jésus, pp. 395 404 ; Jean François Six, Jésus, pp. 204 - 209. 

 fe رظن ةهجأو نع ربعي هباتكف ؛ 51+ سكيس نأ  ةّيخيرات رظن ةهجو نم ةلأسملا Renan نانير جلاع دقو

 DS ENTER EC دقو  حيسملا ىسيعب ناميإلاف . ةّيحيسملا “ر هل هباحصأ ةيؤيرو ىسيع ثعب لّکش (4)

 ةرظنا ؛ “ال باغ ال ناو ءاهتردقي تنمآ رشبلا نم ةعومجم ىلإ «سأيلا مهيلع بلغ نيذلا
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 وو تا و وول و لا

 ءهيلإ هللا هعفر" لب ." Ve ىهن يتلا ةرجشلا نم هلكأب هللا à مدآ اهبكترا
Aرج اها اوتو و ا  Jj- 

 نم دحأ نم اهلبقي Y ينعي «ةيزجلا عضيو ءريزتخلا لتقيو ؛بيلصلا رسكيو ؛ةلالضلا حيسم

 US وأ «مالسإلا الإ لبقي ال لب «نايدألا لهأ

 رظتني ديعبلا قفألا كلذ يف وُه اهو ؛ءامّسلا يف ee Ba f ةعيدو  ىرت امك  ىسيعف
 رسك يف Loge غلبي ملو «موي تاذ فّقوت يذلا هعورشم ns ؛لزنيل ؛هنامز

  كلذب فلخيف «مالسإلل ضفار GS هجو يف فيّسلا راهشإو «ريزنخلا لتقو «بيلملا

cheف . ”ةّيحيسملا اوعبتاو ءقيرطلا نع اوغاز نيذلا ُهّموق مالسإلا ىلإ وعديو  

Aلا ی سفن  uaعلم نأ يقي ناك امك ام وکر  gantsهنو  

 رم

 « مالسإلا فويس نم ًافيس هتلعجو ءرظتنملا ىسيع ةيمالسإلا EGN صصَقلا تنبت
ueطقسف «هباحصأو هلهأل هروهُظ راثآ تسمطو ل  

 ةّيركفلا ةموظنملا تراهناو « ةّيحيسملا paahi هتدّيش يذلا 'بيرغلاو بيجعلا" ملاعلا كلذب

 بيغلا ملاع Hby .دبألا ىلإ ةلوهجم تّلظف ؛ءامّسلا ىلإ ىسيع ةلحر اّمأ .هدنست يتلا

Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 2, p. 322. 

 يف راريج ينور دنع اهتشقانمو نابرقلا ىسيع ةلأسم رظنا ( 1)
René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, pp. 266 - 213, 324 - 328. 

 ص ؛باتكلا نم EN لصفلا رظناو . 377ص «ىراصتلا ىلع SN يف ف يمالسإلا ركفلا « يفرشلا ديجلا دبع )2(

  اهيلع نيملسملا نیرکنُلا درو ةيحيسملا يف ءادغلاو بلّصلا ةلاسم ىلع فوولل « 404 377 ص

 اهاربأف[ . . ]اهيوادُي ناك يتلا ةأرملاو همن مث ءاعبس ثكم“ هعفر دعب ىسيع نإ :ريثك نبا اهيوري يتلا رابخألا نم (3)

 ينعفر يّنإ :لاقف .كيلع :اتلاقف ؟نايكبت ام :لاقف « ىسيع امهءاجف :بولصملا ثيح ؛نايكبت اتءاج «نوُجلا نم هللا

 .545 ص ء1ج «ريسفتلا «ريثك نبا « دج بيرغ قايس هيف :ًالئاق ربخلا در E . ريخ الإ ينبصُي ملو ca هلل

 [ . . [ :ثيدحلا اذه اهنم ءهمالك ÉE ثيداحأ ةيلاوملا تاحفصلا يف عمج دقو . 546 ص ء1ج «ريسفتلا «ريثك نبا (4)

 «بيلصلا رسكيف «ًالداع DES مّيرَم نبا مكيف لزني نأ نكشويل هديب يسفن يذلاو : هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع
 . "هيف امو ءايلذلا نم هل ًاريخ هل ةدجّسلا نوكت Pos «دحأ هلبقي ال ىّكح لالا ضيفيو «ةيزجلا عضيو «ريزنخلا لتقيو

 نب ىسيع Ja باب“ :بابب ناميإلا باتك يف ملسُم اهصخ ءداقتعالا اذه يوَقُت ةريثك ثيداحأ حاحّصلا يفو (5)
ASاني ةعيرشب امكاح  a ES؛حيحّصلا عماجلا ءملسُم  cle9593ص ص «1ج  . 
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Laيحيسلا نیلا لثمك اهلثم ةروتم ةلحر تناك .فشك لك مام العم « مف ل ىلع » 
 نع داحأإ ؛هتريسم تفوت يذلا ىسيع لثمك اهلثمو « قيرطلا نع داح لال ؛ًاروتبم JE يذلا
 امل ليئارسإ نأ عاجرتسا هعيجم نم نولمأي' اوناك يذلا ءدوعوم وهب حيسم نكي ملو « قيرطلا
 . دواد مايأ دجم نم هتفرع

 دقتعاف . ةيوقلا ÉN ةطنزيب ةرطيس تحت تناك اهّنكلو « ةّيدوهي  اهموي  نيطسلف تناك
 age سيسأت يف هتلاسر JE يبن يف لمألا ىلع مهخيرات اونب نيذلا  ليئارسإ ونب
 ميلاعت رشنيو al كتفيو « مهلجأ نم براحُي يذلا يبّلا /حيسملا يف - ضرألا هجو ىلع
 Ty «بئاغ | صخشل JET داقتعالا اذه تاب دقو . ةعساشلا ضرألا يف هّوهي

 db هيف ىأرو ؛ةبغرلا كلتل ةيبلت ىسيع ءاج انو SP AU نأ هبال ناك ْذِإ ؛ ةلاحم ال

 ىلإ هعفرو ؛مالسإلا هاّجنف eu ىلع مورلا عم تاطاوتو ayp هئضفر « ””دوعوملا حيسملا
 نأ لدبف . اهنم Jet ناك Le تداح يتلا همهم لشف ىلإ ًارظن «ةوفه ناك هئيجم ,DS «ءامّسلا

 Pa ىضّرلاو توملا لوبق go ًاعضاخ ءآحماستتُم هدجن « لتقيو 2556 ليبس يف براحُي

Lesعباتب ةيمالسإلا ةّيبَرَعلا صّصَقلا يف  ىَّحضي نيح يف  ةّيحيسملا يفو دوهيلا دنع ًالعف  
 «ءيربلا نمؤملا ملا كفسب .نذإ- ىسيع لبقيف . لكيهلا دنع هماقم موقيل ؛ ةّلقلا هعابتأ نم

 . ةعينشلا ةّينكولا نم ضرألا رهطتن ؛رفاكلا I كفسي نأ هيلع ناك هلأ لهاجتيو
 تلعجو «ليئارسإ ينبب تدنقا ىَّتح ىسيع ّيمالسإلا ٌةّييرعلا صّصقلا تن نإ ام 26,5 د

 عضيو «ريزنخلا لتقيو «بيلصلا رّسكيف' يتأيس يذلا دوعوملا حيسملا نورظتني مهلثم نيملسملا

 L ىتم يتأيس ER اعورشم ىسيع لظيو PES وأ مالسإلا الإ لبقي الو « ةيزجلا
 . سمأ اهيف لشف يتلا ةّمهملا يف حجنيو « يتأي نأ هل

CD)يف يمالسإلا ركفلا «يفرشلا ديجلا دبع  N30ص «ىراصتلا ىلع  
Jean Lambert, Le Dieu distribué, p. 90.2( ( 

Oهل نالوقي هذيمالت نم نينا لسرأ «حيسملا لامعاب نجلا يف وهو  اًنحوُي عمس الو  : ATرظتن مآ ؟ينآلا وُم  

 .3-2/11 a i ليجنإ ؟رخآ
Jean Lambert, Le Dieu distribué, p. 92.4( ( 

 .546 ص lg «ريسفتلا «ريثك نبا (5)



 عقر .ناثوألل ًاعترم ضرألاو «ةصوقنم ةلاسّرلاو ءاهوشم نيدلا يقيو « حيسملا عقر

 ينبيو GUN ميلاعت رشني نأ عيطتسي eok غارفلا ألمي نأ بال ناكف .ًاغارف كرتو « حيسملا

 «ةلاسّرلاب دمحم ضهنو .داهجلا اهماوق ةديدج ةنيدل ganges ءاهتع عفاديو «ةدلاخلا هتكلم

 .ًلعب نم ءامسلا يف مّ ءالَّوأ ضرألا يف ces ةيردلا قيرط قش bl دعب

 :ضرألاو ءامّسلا نيب gias كلا اذهو 2

UEاظوظحم ًاديعس ناك لجّرلا ناب ثّدحُي دمحم ةايح يف ءيش  . Lt LEآيماح  

 دبع فلخي Édi دبع اذهف .هاعرتو ءهعضرُت امأ دجو a تباغ Gy . هيمحي رخآ بأ دجو

cdدبع فلخي بلاط وبأ اذهو  ftةنمآ هذهو  J gرفاضتت ةميلح هذهو « ةميلح هيلع  
 امهّلحم تّلح ةميلحو ةنمآ تباغ الو .ةايح لمجأ هلرّدوُتل ؛اهجوز دوُهَج عم اهدوهج

 DE ناك ًادَّمَحُم نکلو . ةليبقلا يف ةقومرم ةناكمو ءًاراردم ًالامو ؛ةشاّيج ةفطاع «ةجيدخ

 ريغ ةبحصو دارفنالاو ةلزُعلا بحي LE GE ناك . هيلع مهفطعو نيرخآلا بح ىريال
 هئرقي نَم راغلا يف هل ضرعيو «هردص شپ نَم يداولا يف هل ضرعيف . رشبلا نم سالا كئلوأ

 دجتو aad عضو ىلع ةروث هيف حبصُت ةمزألا هذهب رعشتو ul هدوعتي مل يذلا مالكلا

 .ًاليبس كلذ ىلإ تعاطتسا GÍS اهيلع رستو «ةريسلا كنع اهّيغُتو e OTA تايآ يف اهراثآ

 ْنَمَك ناكو Lui bete LR طاحُم هنآ مغر NE فرعت ال A ناك
 هتلالض يف هادهو co يف هانغأو « همت يف هاوآ هلأ مغر LI ةياعر ضفري رن

 اذإ بضغيو ؛ "ىعسي ىمعألا هءاج اذإ ىّلوتيو «سبعيو PEN» رهنيو « ميتيلا رهقي ناك
 تناك يتلا ةداعّسلا نع فرطلا ضغي ناك مل .كلذ رس نع لءاستتو .”رتبألا يمس ام
 يف هاثروأ Aa ميلا وه له ؟ظيغلاو ةَريلاَو قلقلا تاهاتم يف هسفنب جزيل ؛ هلوح فرفرُت
 اهقرامي نأ عيطتسي ال اهل ًاعضاخ ناك «بابشلا يف ةأرمال هؤالو وه مأ ؟صقتلاب ًاروعش ابصلا

Maxime Rodinson, Mahomet, pp. 77 - 80. : يف See ةمزألا هذه رهاظم رظنا (1) 
 .6/93-8ىحضلا )2(

10-9 /93 ça )3( 

 1-2 /80 سبع )4(

 : يف كلذ رهاظم ضعب رظناو . 3 /108رثوكلا )5(
J. Chabbi, Le Seigneur des tribus, l'Islam de Mahomet, pp. 240 - 246; M. Rodinson, Mahomet, 

pp. 78 - 79. 
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{1}, duامهنیب طبری ناك  
o F Le y sكمي  

 ملأذإ هدعب بيغيس هنأ نظ يذلا An Sn وه مأ ؟كلذ مهل نع ىتم نوقّلطُيو ءنوجوزتي
 ؟هفلخي ًارگد موقلا يف كرتي

 ْنأب ةليفك تناك أ ؛نكلو Aie يف ام ًارود كاش نوُد  روُمألا هذه تبعل دقل

S“مهنع عاش ام بسح  هدادنأ هيف ناك نمز يف تْبَگلاب رعشي ناك له  

 اهرصانع مغر دمحم ةمزأ نأ يف كلش نم ام ؟دهرلاو LU راغلا ناضحأ يف اهبحاصب يمرت

AN EIتناكو . ةّيفرعم ةمزأ تناك .  aاهراتخي يتلا كلتك « مّلعّتلاو ةّيردلل ةلزع  

 . نيدو ةفاقث لك يف ,SE dd ناّمكلا

 هلشي ام صالخ همتُيو «سّوَه هتايح cehamans ناماشلا لاجر نم ًاعون دّمَحُم ناك

 ةدلاخلا ةملكلاب هركذل عفر هرْمَيو « عينشلا ةّداملا ملاع نع هب Le y ءديلتلا يضاملا ىلإ

 هذهل ناكو . ””ةسّدقم اهريغ ءاضعأب ةيرشبلا هئاضعأل لادبتسا هردص قشو à JON دلولاب ال

 ساّنلاو ضرألا ملاع نع هب عافترالاو N ةلزنم ىلإ ناسنإلاب SE : دحاو فده ةايحلا

 «ةفيرط ةبيجع ةيصخش هبرظانب عّبتي « ىلعأ ىلإ الإ رظني ال ًادّمَحُم ىرت كلذل . سلاو

 «ءاضفلا يف Le تناك هل تدب CS اهّنكلو . ةريثك ًانايحأ هنع بيغتو «ًانيح هل ودبت تناك

 . ءامّسلا ىلإ نحيو ءدّمَحُم اهب يدتقبف

 :ءادتقالا يف ةبغّرلاو JAI ةحنجألا بحاص -3

 نم ليربج يمس مت à يحولا ةيادب يف هنيعب امسا لمحي ال يذلا كا ةّيصخش يه كلت
és (3 ءاج ةعاس الإ ًادَّمَحُم تأي مل . باتكلاو ةءارقلاب تطبتراو «ءامّسلاب هتروص تطبترا . دعب 

(1) Maxime Rodinson, Mahomet, p. 79. 

JS (2)اريفاهامو انوُبو تشدارز لشم «نايدألا هايينأو ناماّشلا لاجر ةايح يمت ةراق صئاصخ رصانعلا هذه  
Mahävira72 : يف كلذ رظنا »  „Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.3, p. 

 . ,Maxime Rodinson, Mahomet م. 81 : كلذك رظناو

 :رظناو .23 :19 /81ريوكتلا ؛18 1 /53مجنلا : هب دمحم دهع ةيادب يف OTAN يف كلا مسا KE مل (3)
Régis Blachère, Le problème de Mahomet, p. 42. 

 ثبث دقو" :ليربج هيلع هفلخ A ؛ةيادبلا يف Re كو يذلا وه ليفارسإ نأ ىلإ رابخألا بهذت امًريثكو
 يحولا نم ةملكلاب هينأيو «نينس ثالث هل ىءارتي ناكف « ليقارسإ هب لکو و هللا لوسر نأ [ . . ] حاحصلا قرطلاب

mlمّن  Eoماشه نبا :رظنا :"يحولاو نآرقلاب ءءاجف «ليربج هب » RD NE UNء1م  dg؛70ص  
  (قّقحملا عضو نم «) 1 شماهلا
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 طغلاو ريبكلا فعلا فنك يف امهنيب مت لوألا ءاقللا اذهَّنأ مغرو . 0550 :همّلعُي

 هدّبعت مغر اهيلإ دش هّنأكو «ءامّسلا يف رظن ىح راغلا رداغ ,LIÉS © ديدشلا

 ءءاضف ءامّسلا راتخا دقل .نجلا نكاسم ثيح ؛ضرألا قامعأ يف دوجوملاراغلا يف ليوطلا

 ءامّسملا يف ًاتوص تعمس لبجلا طسو يف تنك اذإ ىّتح تجرخف' :اهنم بحاصب ةقالع هل طبرو

 اذإف ءرظنأ ءامّسلا ىلإ يسأر تعفرف «[ . . ]ليربج انأو ء هللا لوسر تنأ RE :لوقي

 امو ؛مّدقتأ امف ؛هيلإرظنأت فقوف «[ . . ]ءامّسلا ie لجر ةروص يف ليربج
EUهيأ الإ اهنم ةيحان نم رظنأ الف «[ . . ] ءامّسلا قافآي ف هنع يهجو فرصأت لعجو »  

 يف اَهلْسر ةجيدخ ai «يئارو عجرأ امو ؛يئارو مدقتأ ام ءافقاو تلزامف «كلذك

 VE فرصنا مث «كلذ يناكم يف فقاو انأو ءاهيلإ اوعجرو «ةكم ىلعأ اوغلبف « يبلط
 وذ مانملا يف هيلع دّدرتي ناك يذلا هبحاص نأ دّكأتلا نم ًادّمَحُم لوألا ءاقللا اذه نّكم دقو

 صّخشتيو « قفألا ليربج هيلع dues .هل اعبت راصو ؛هرسأ يف اهموي طقسف Je دوج
 ةجيدخ ةوعد Ds ؛ءيشل كّرحتي ال «دامج ءيشك هناكم يف تبثيف ءاهيلإ رظن ةيحان لك يف هل

 يف be لجر ةروُص' : هنيعب لكش هبحاصل مويلا حبصأ دقل .هبلطت GES تثعب ينل
 ًالجر ناك .بيجعلا ÉH رئاط وأ اقارب وأ ءاقنع « ةبيرغ ةّيئيم ةيصخش نكي مل ."ءامّسلا قفأ

 كمامأ سلاج لجرك des le مات ةلوهسب ضرألاو ءامّسلا نيب فرفري ناكو . بسحو

 ؟ءاضفلا يف هلثم قلي YAD «ةروصلا كلت هتدشو . ضرألا طاسب ىلع

 .51/96قلعلا(1)

 :لاق .ئراقب انأ ام: خلك هللا لوسر لاق .أرقا : لاقف sg Uta «ءارح راغ يفوُهو يحول هجن 0(
gs » ngeliدهجلا ينم غلب تح » Éأرقا :لاقف «ينلسرا مك . CLSئراقب انآ . . tb gdينم غلب ىّتح  

 TD ) :لاقف ء ينلسرأ م مث «دهجلا ينم غلب LE ةثلاقلا ينطغف . ئراقب انأ ام : .ts ارقا :لاقف « ينلسرأ مك «دهجلا

AGE SAGE ai530ص «4ج «ريسفتلا «ريثك نبا 2 . 
G)عضو نم 3 5 شماهلا كانه رظناو . 73- 72ص ص «2ج «1م « ةيوبّتلا ةربسلا «ماشه نبا  indlيلي ام هنمو  : 

 . 'ضرالاو ءامّسلا نيب شرع ىلع ىَورُيو «ضرألاو ءامّسلا نيب فرقر ىلع (ليربج ) ءار هلآ de ثيدح يفو '
 لوسر هب ئدب ام لوا : + تاق ةشئاع نع [ .. :J ًارثك مولا يف هآر دق ناك ءنايع 2 ليربج Sd لبق (4)

àىري ال ناكف ءمودلا يف ةقداصلا ايؤرلا يحولا نم قي  YUIقف لغم تاج  Teaريثك نبا ۰[. . » 

 انأو «ليربج ينءاجف: هللا لوسر لاق" :موُنلا لالخ تناك دمحم اهاّقلت ةروس لّوأو . . 530ص tåg ءريسفتلا

 . 70ص ؛2ج lp « وبلا ةريسلا « ماشه نبأ «1 . . ]ارقا :لاقف «باتك هيف جابيد نم LE «مئان
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 : ةليمج ىركذ هيف كرتف ءأنمز ليربج هنع باغ .”يّلِجّلاو tr ةبعل امهنيب أدبت م
 لابجلا سوور ىلع ددرتي هارتف ءءادتقالا يف ةبغر ًاضيأ هيف كرت هّنكلو .رتفي ال هيلإًانبنحو

 ملك .ءامّسلا يف ناريطلا ىلإ وبصي SE نم هسفنب يقليو Ve اهنم ىّدرتي نأ ديري « قهاوشلا

 قيلحتلا ةروُص هنهذب قلعتق PL قفأ يف هيلجر ىدحإ يناث" وهو ليربج هل ادب كلذ لعف

 «هنم وئدي مث « ىلعألا ققألا يف يوتسي «دعبيو ءهنم برقي «ًانمز ليربج هبعاليو . لهسلا

culsىلعألا قفألا نال ؛بّرلاب كلا ةروُص طبترتو .”ىندأو أ «نْيَسوق باق نوكيف  
 ET hi » عى فقد 0 5 8

 .ءامعلا ىلع ىضقو «ةملّظلا رهق اهب يتلا بّرلا زومر يهو « ”رونلاو سمّشلاو حبصلا نطوم

 يف اعم اقلحو «هب ىقتلاف à Pas ًابارتقا هنم برتقا هبحاص نأ .ةوشن ةظحل يف دَّمَحُم رعشيو

 هدوارُي املُح لظ لب ؛ عقاولا ىوتسُم ىلع ةرملا هذه متي مل كلذ نكلو . ”ىلعألا قفألا
 لهس دوُمصلا نأ هسفن هل تلّوسف «هارغأ نإ ام يذلا هاذ de هقيقحت نع هدر «بسحو

 نم ليربج هادان كلذب مه UÍ .لابجلا سور نم ىدرتيل ؛ًارارم اهيف ك يبتلا بهذ ةرتف يحولا رتف مّن (1)
 داع رمألا هيلع لاط املك .هنيع رقتو «هسأب كلذل نكسيف . ليربج انأو de هللا لوسر Es ؛ SOL : ءاوهلا
 .530 ,245ص ص «4ج «ريسفتلا «ريثك نبا ؛ 'اهلثل

 .451ص «4ج ءريسفتلا «ريثك نبا (2)

y TOGRI DOهع  ill atوذ  Seeرخو  FOENNدقق اند م  
 DT. ESS 435 وذ ) .ليربج وهو 4 ىَوُقلآ at y .94 /53مجنلا 4 55525 باَف ناگ (©
 249 ص .4ج «ريسفتلا ؛ريثك

 Forte «ريسفتلا «ريثك نبا (4)

 نيبو هنيب ناك ىح «ضرألا ىلإ هيلع طبه CIS ىلإ ليربج برتقاف يأ ؛ ASE نسوق باق ناف )5(

ESامهردقب يأ ؛ نسوق باق و  efباقل[. . ]اهدبك ىلإ سوقلا رو نيب ام كلذب دارأا نإ ليق دقو  
 .251 250ص ؛4ج ءريسفتلا «ريثك نبا[ . . ] امهنيب ناك نیعارذ مهضعب لاقو « عبصإ فصن

 ىوتساف : ىنمما اذه ىلإ بهذ هلأ هلصاحو «دحأ نع وه ءاكح الو «هريغل هرأ مل ًالوق انه ريرج نبا لاق دقوا )6(

 هریلک نبا. ] ىلعالا قفألاب ًاعيمج ايوتسا يأ ؛ ؛ىلعألا قفألاب- EL وه «ةرملا وذ يوقلا ديدتشلا اذه

 ًاليوأت ةيآلا لوأتف ؛ءامّسلا ةلحرل انمز ءاقللا اذه يف ىأرف « لايخملا ملاع يف دعبأ يربطلاف .249 ص :4ج «ريسقتلا
 LS مكيحاصو يوقلا ديدتلا اذه ىوتساف : AN وهو ڳو یوغشآق  هلوقو' :هريغ هيف هعبنب مل

ueليربجو وةلا لوسرب ىرسأ  geوهو هلوقب فطعو [ . . ] ىلعألا سمنشلا علط مالل  

 نأ عضوملا اذه لشم يف فطعلا اودارأ اذإ بَرَحلا مالك نم رثكالاو A دمحم ركذ نم ىوتساف ؛هلوق يف ام ىلع

 عماج «يرّبّطلا [٠ . . | نالُثو ىوتسا :نولوقي امّلقو ,نالقو وُم ىوتسا : نولوقيف ؛هیلع فوطعملا LLS اورهظُي
 506 ص «11م «نآرقلا ليوأت يف نايبلا
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Juكلت يف ملُحلا قيقحت ةلاحتساو «ءاقترالا ةبوعصب ثدحُت « ةييجع ةروص يف هيلإ داع ىتح  

 . ةريسملا نم م ىلوألا ةرتفلا

duرکا  EEىّتح' ريطي وأ ءاهنم ىدرتيل ؛ نماشا ابا سولو ىلع  
 « قفألا هقلَح مظع دس دق ؛حانج 3 ةئامّسم هل à WE يتلا هتروص يف ليربج هل ىدبت

 هءاج يذلا كلا ةمظع كلذ دنع فرعف «هب هرمأ ام لجو 5e هللا نع هيلإ ىحوأو «هنم برتقاف

 رعشي وهو كردأو Pa هفعب يذلا هقلاخ دنع HS Ts» «هرذق ةلالجو « ةلاسّرلاب

 رئاط الف .حانجلا رّقوتب الإ هدشت يتلا ضرألا نم صالخلا ىلإ هل ليبس ال نأ فقوملا ةمظعب

 حانجلا يفكي ال دقو Peia تناك الإ لرب ةكئالم الو Pete اذ ناك الإ ريطي
 ىلع Das «ةلماك ةئامّتس دمحم بحاصل ناك دقو . ةريثك ةحنجأ راط ْنَم يف روت «دحاولا

«EIديعبلا ناكملا يف قيلحتلا ىلع ةردّقلاو « ىلعألا توُكَلكاو بلا نم برقلاو . 

 عيرسلا لاقتنالا ةّيصاخو Vo Li راعشو [ . . ] ةرادج نع عافترالا ةلآ* حانجلا نإ

 امل حانجلا الولو . كانه رهطتتف «حانجلاب ءامّسلا يف دعصت حاورألاو . حانجلاب رئاط رئاطلاف

 حانجلاو . هيلإ اهرابخأ الو « ضرألا ىلإ بلا لئاسر تلقن الو «”شرعلا لوح ةكئالملا تماق

 تداز «ةكئالملا دنع ةحنجألا ددع داز Rs PU Rs ؤرما دش ام اذإ نمأو ةيامح

 ناك اذإف Pen لُخدَتلا قاطنو ءاضفلا عسّناو ؛لاقتنالا لهسو « ةّمهملا تربكو «ةوظحلا

A 

 . 250ص «4ج «ريسفتلا «ريثك نبا (1)

 .38 /6 ماعنألا (2)

 . 1/35 رطاف (3)
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 144 - 145.4( ( 

(S)خلا ضعب يف رّيغتي دق ريمازملا بيترت نأ ىلإ راطإلا اذه يف ةراشإلا ردجتو .96 /55رومزملا ءميدقلا دهعلا  
 « ةيلاوملا ريمازملا بيترت رّيغتف ءرشاعلا رومزملاو quel رومزملا نيب AAS يتلا « ةميدقلا ةّينانوُيلا تامجرتلا تعبلا يتلا
 . اقحال اهركذن يتلا AE ىلع اذه قبطنيو .54 كلانه حبصُي 55 وهو انه هيلإ انرشأ يذلا رومزملاو

(6) Gaston Bachelard, L'air et les songes, pp. 29 - 30. 

 ( +75 /39 C7/69ةقاحلا ؛7 /40رفاغ 17 .
  (8)/36رومزملا ؛8 /17رومزملا «ميدقلا دهعلا 8-7.

  (9)مهنم'  (IA)هل ْنَم مهنمو « ناحانج هل نم  ENءاج امك كلذ نم «رثكأ هل ْنَم مهنمو «ةعبرأ هل ْنَم مهنمو

 نيب « حانج ةئامثس هلو ؛ءارسإلا ةليل  مالّسلا هيلع ليربج ىأر هللا لوسر نأ ثيدحلا يف  EURنيب امك
 524ص «3ج ءريسفّتلا ءريثك نبا ؛"برغملاو قرشملا
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 ءةروعلا نايطقُي نانثاو ؛ءايح te نانثا «ةحنجأ a يف نامحّرلا ةكتالل

 نأ عيطتسي ؛ « حانج Be ْصَّصَقلا هح LA لعُج يذلا كلا إف Pat Lu» نانثاو

 ءاهعرسأو ءاهلمجأو ALAI ريخ ناكف .كاذ وأ «ضرفلا اذهل ءاش ام اهنم صّصخُي

 < «ًالالجإو ًارابكإ الإ دَّمَحْمب هتقالع هدزت ملو . يبن لُك AL ناك يذلا ad لوسرلاو
 ص

 aa اوؤاج LE دوهيلاف . مالسإلا اوعي مل هيس يذلا «دوهيلا ودع صتعقلا يف تاب

 كيلو س ولا وا 5 خاض نت اراک «ربخلاب هيني هلو الإ يبن نمامن : :اولاقو

 ةعيطقلا تناكف cf وهو الإ اين هللا ثعبي ثعبي ملو i ليربج يّملو نإ" : مهباجأ ؛"؟ةكئالملا نم

Pagesءراسعإلاو ؛ةظلغلاو «ةظاظفلا كَم ليربج نأ نودقتعي اوناك مهّنأ كلذ  
è 5م # 5  

 ادَّمَحُم علطي «ءامّسلا لهأ نم انودع كاذ [ :نولوقيو ] ءاذهوحنو «باذعلاو «ديدشتلاو
 مهبحاص بحاص ؛ ؛ليئاكيم هيلع نولّمضُمُيَو "c ارد ركاب ها اجاوب ءانرس ىلع 4(.

 ىلإ ميدقلا نيدلاو ديدجلا نيدلا نيب ةوادعلا هذه تّدأ دقو . "aLi all ele يذلا

  Jrاهسأر ىلع ليربج تلعج إو  ةكئالملا نيب تايآلا تّوسف « عارصلا يف نآرقلا جميعا 

 نع تلعجو  ISiدقف ء؟ودع ةكئالملا نم هريغ وأ ليربج  LHاودع هللا .

 نع راغلا ىتف ans ce هجو سي «ىلعألا قفألا يف كلا ةحنجألا بحاص اه

nes؛هدهع ىّلو دقو ءراغلا ىسنيو «ءامّسلا ىلإ هعفري حانجب لهكلا ىتفلا ملحيو  

 WS يف تاذلل ًافاشتكاو ءانألا لخاد يف ًاثحيو «ءاوطنالاو قالغنالل ةرتف ناك . D ىضقناو

 Cab as «هڼاجر ces «ههجو hi or «ةحنجا ةتس دحاو لكل «هقوف نوفقاو ميفارسلا '(1)

 :رظنا «ةروعلل ةراعتسا انه نالجرلاو . 2/6: ٠ .i ميدقلا دهعلا

La Bible, (T.O.B.), Ancien Testament, t. 1, p. 614, note. 

 ) )2.124ص « 1ج ءريسفتلا ؛ريثك نبا

 ) )3.دّمحمو دوهيلا نيب ةلأسملا هذه لوح رابخألاو ثيداحألا كام رظناو . 124ص « 1ج ءريسفتلا ءريثك نبا
 ) )4؛ريسفتلا ؛ريثك نبا  igg.125-126ص ص

 )126 )5ص ء1ج ءريسفتلا ؛ريثك نبا .

 ) )6/2ةرقبلا 98.97 .
  7ةلحرملا كلل ةمزأللا ةيرشلا ناكو رولا كلذ عطقنب م لاسر محم دادع] يف اماه ًارود ءارح راغ بعلي

 رداغيف . تهتن'  Seنكلو . ءاوجألا يف قيلحتلاو « ج جارمملاو ءارسإلا ةلحرب موقيل وأ ؛ ةلاسّرلاب حدصيل
 رظنا .روث راغ يف ةماقإلا لالخ نم كلذو «ةّيردلاو ميلعتلا معدو «دهعلا ديدجتل دعب اميف  زربت راغلا ىلإ ةجاحلا

  dil thasص ص ص 614-613-612.
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 ناك BLEI هتحنجأ اشراف برتقاو «ىّلدت يذلا كلذ نأ رعشتو . ىقبأو «ىقرأ وه ام ىلإ

 pl راغلا نم aal 34 ماا ديرو ءهل ليثم ال فطعب هبحاص رمغي

 شهي يذلا نمّزلاب هتلص عطقنت ee A ةبحصلاو روُثلا ةقارشإ ىلإ SR ةدحولاو
 A الو op ريغ فرعي ال ءسدقُم نمزل هناكم كرتيل ؛ فّفوتيف Lag ناسنإلا يف

 ةحنجأ اذ QU هرّوِصُي ْذِإ وهف . هسدقيو «همظعُيو «هبحاص ّلجُي ىتفلا نأ رعشتو . حب

 زينك دنع تابا یس Pal ایر رولو اتا يب رم عقل ف تدلك. 0

 Pa ةروص ساتلا نم

 ءاضقل جرخ وأ مان اذإ .ًاريثك همزاليف «هبحاصو دَّمَحُم نيب ةقالعلا دّطوتت ءائيشف ءًائيشو

 gags .ًادحأ ىريالو ءًالامش رظنيو ءًنيمب رظنيف AL ءدَّمَحم اي' :هيف خرص ؛ةجاح

 «'ليربج يّنِإ «ليربج ين" :لوقي وهو ءامّسلا قفأ ىلع ىرخألا عم de ىدحإ اناث هاريف «هسأر
 «ةركلا ديعُيو .ءاضفلا يف العم هاريف ءرظنيو «جرخب من .ًائيش ىري الف رظنيو «ساّنلا يف برهيف
 ةحنجألا نم هل ًابيجع ًائيش مث ؛ءاضفلا يف ًاحبش هل رهظيوأ ee بيغيف «ًاجراخ ًالخاد

eeمظع السيو «توقايلاو ٌردلا نم ليواهّتلا  QEضرألاو ءامّسلا نيب ام ”. AA 

 PA نم دحأ لبق مبا Jea Wa ؛ءامتسلا ىلإ قيرطلا هل نيريف «ًادش

wHنمو  SN ESيذلا عراسخملا نمّرلا ةأطو نم صالخلا يف مثالا ناسنإلا ملح روُص نم ةروص -  

 ةروصلا هذه حمالم ضعب رظنا . هعجضم ضقي يذلا نمّرلا زواجتيف «ةديدش ةعرسب قيلحتلا يفو « هفتح ىلإ هب ريسي
 .Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p 203. : يف

5j" (2)ةردّقلاو ةوّقلا ىلع ةيدنهلا تافاقتلا يف ًالاد نيعألاو عرذألا ددع دايدزا ناك » sasيف ةحنجألا  ES 

 ad ناريطلا ةّيصاخ يوامسلا رهّطلاف [ . . ] رهّطلا ىلع ةلاد ةّيحيسملا ةّيماسلا [ ةيفاقثلا ]
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques Free ss pp. 144 - 145. 

 يذلا ديدشلا يوقلا نأ ىلإ مهنم قيرف بهذف ؛نيملسألا ءاملُع نيب لادج لحم تايآلا هذه تناك . 5-10 /53مجنلا (3)
 ينعم ذأ ىلإ رخآ قيرف بهذو . لق هیر ری ملو DU ؛ليربج وه «٠ ىلدتف ءاند مک à ىلعألا قفألا يف ىوتسا

 DU ريشك نبا نم دقو . هيلإ LEE ثیداحأو ةّلدأ قيرف لكل ناكو . هر ةيؤر نم نمت ًادَمَحُم نو « هللاوه
 . 249-254 ص ص (4ج «ريسفتلا «ريثك نبا : يف كلذ رظنا . . ةلأسملا هذه يف ءاج GES ؛هيأرب ءالدإلل ءاضف نم
 دانسإ اذهو . EA نم ليوا تیر ae ur Er #3. هللا لوسر لاق“ 4

eهلو «هتروص يف ليربج تيار [ لاق وأ ] . يوق  BEنم هحانج نم طقسي ؛قفألا دس دق اهنم حانج لك « « حانج  

 . 253 ص «4ج ءريسفتلا «ريثك نبا « اضيأ نَسَح هداتسإ . ميلع هب هل ام توقايلاو ردا نم ليواهتلا

 ممألا ىلعو UE ىح «ءايينألا ىلع ةمرحُم EL نأ هيلإ ىحوأ € ْنَحْوأ asi il وَ هلوق يفو: (5)
 .251ص ء4ج » «ريسفتلا «ريثك نبا OS اهلخدت ىح
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 :ىَرْفَّصلا ةلحّرلا 4

 PALI يق دّعصيل ًاقيدص ةكئالملا دحأ LÉ هيفكي ال ءرملا نأ براجّتلا تنّيب دقل

 Hire نكي ملو . ءامسلا ess هيحاص ةحتجأ نم حانجب محم قمتي مل كلل

 .باسحي ناک ءيش لك . هاا DUR Dee à نن اردک

 . ترهطتو « حورلا LG ١ ءدسجلا ًفخو ءأطوش D تعطق ىّتح ارظتناف

 نع عافترالا ,st فشيئا  ele . ةنيفلاو ةنيفلا نيب ادّمَحُم ينأي ليربج حبصأ مت

 Ag jet انأ انيب" : تاعلطلا هذه ىدحإ يوري LR وه اهو . ءامّسلا يف ديعصتلاو ضرألا

 ءامهدحأ يف دعقف «ريطلا يَركوك اهيف ةرجش ىلإ تق CAS NBA «مالّسلا هيلع ليربج
 Mens «يفرط ut ءنيقفاخلا تدس ىَّبح ؛تعفتراو 205 ءرخآلا يف تدعقو

LL AEحشو «هللاب هملع لضف تفرعف ؛ « ئطال سلح هلاک ليربج ىلإ تفتلاف «  

 D GLS ٌردلا ةعزعز باجحلا نود اذإو » مظعألا روُثلا تيارو «ءامّسلا باوبأ نم باب يل

 Os «سردلاو ةيانعلاب  ج ارعملاو ءارسإلا Las 3 لثم ظحت مل La هذه Ol مغرو

 ةيوامسلا ةلحّرلل دادعإلا ةّيلمع يف اماه ًارود بعلت اهّنإف ريغ سيل امانم اهيف ىأر ريثك
ce Àراطإ يف اجو  Édهس ني ةقالعلا ني ىلإ تراشأ ل يهف . ماع  

 فونلاو امهنيب ةمئاق تناك يتلا ليقارعلا تلازأ  هيلإ ماق رخآلا امهدحأ زكو اذإ «ليربجو

 ارعشُت  ركو يف ًادّمَحُم تعضو ْذإ . يهو . ليربج هراز GB دمحم ىلع رطيسي ناك يذلا

 اخرف دمحم حبصأ دقل .رجهلا وأ pla دمحم ىلع فاخت الف «ظفحلاو ةياعّرلاو ءفّدلاب

 ريطلا مّلعُت املثمو . طق هقرافُيال أ وأ بآ مخری ءرخآ رکو يف «هلوح نمو «رکو يف
GE 5ىرت ءاهءارو ريطتف ءناريطلا  ASSهءارو خرفلاك ريطيف « هبحاصب يدتقي انه  . 

 . 194-197 ص ص هالعأ انلمع رظنا )1(

 re rt 1 .250ص ء 14ج ءريسفتلا ؛ريثك نبا (2)

 الإ (دوعصلاو ةرجشلا ةصقب صانخلا ثيدحلا-) هيوري ال :راّربلا لاق" : يلي ام ثيدحلا اذه نأشب ريثك نباركُذ (3)

 اذهف' :هيف لاق هّنكلو ؛"هحيحص يف ملسُم هل جرخأ [ . . ]ةرصبلا Jal نم ًاروهشم ًالجر ناكو « ديبُع نب ثراحلا
 ءريسفّتلا «ريثك نبا ؛”ملعأ هللاو «مانم dus ءًابيجع ًاقايسو ظافلأ ةبارغو ةراكن هيف OÙ « هتاياور بئارغ نم ثيدحلا
 .250 ص ۰4ج
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Ltيتلا ةرجّشلا  RLَكّلدتف ؛اهبحاصب  deّانأو «ةفدصلا ةديلو تسيل ةّصقلا  

 ىلإ ضرألا ىلع نم ةمئاق اهباصتناب ةرجشلاف . Sida je DR نكت مل ةلخرلا

 سلاو ولعل زمر لايخملا يف لكشتت بلا وحن اههجو pe « ىلعأ ىلإ ةقساب ءءامّسلا
 ىلإ هب تعفترا يتلا دمحم ةرجش ّنإو .ءاضفلا يف ةلحّرلل ًازمر ةّيدومعلا اهتروص لك

àنيب نم ءاهدحو  

 ةنيط ةلضف نم تقلُخ « «[ . . ] مالسإلا دالبي الإ دجوُي ال ةكرابم ةرجش" لايخملا يف موقت رجّشلا
Jetنم ناسنإلا هب  aeءاهلوطو  Laks jmbءاهاتأ نع  

 ءاهيف دلولا نوكي يتلا ةميشلاك فالغ اهلو « ينملا ةحئا ةحئار اهعلطلو | . . ] حاقّللاب اهصاصتخاو

 عطف ولو ؛ةفآ هباصأ اذإ ناسنإلا حم ةئيهك ةلختلا تكله ةفآ هباصأ ولاهسأر ىلع يذلا رامجلاو

 . PAN ىلع نوكي رعشك فيل اهيلعو «ناسنإلا وضعك هلدب عجري مل نصُع اهنم

 ناسنإلا اهيلع طقسأف ءامهنيب ةق ةقالعلا ناسنإلاو ةرجّشلا نيب مئاقلا هبتشلا اذه نسم دقو

detteاهيف ىأرو  deءاضفلا هب قشي يذلا «ثونسملا  LÉءًاقارتخا باحّسسلا قرتخيو  

Lu,لجيف .ًاركذ اهاري عفترملا اهلكش يف يتلا كلتب اهبلاغُي ىت هل ودبتف ءءامّسلا يف  
 N اهريغل تسيل ةرد اهلو EN نم A دمتست اهنأل ؛اهمّظعُيو «ةرجشلا

 ءاوجألا يف يه dés ءاماهتلا ةايحلا مهتلي راوبلا ضرألا يف مئاقلا نمّرلا ةأطو مامأ ًعينم ادس

 لصاوُتف ءاعيبر اهيلإ داع ًافيرخ اهقرو طقس اذإ . شطع نم الو درب نم توق ال . ىلعأ ىلإ
deتعب دقو  buديدج نم  تداع ءاهرمت اهنم عبو ترمثأ اذإو .اديدج  ipinبهتو  

 . هددهتيو «ناسنإلا صرتي يذلا توملا فرعت الو «ةايحلا ضبن اهيف فّقوتي الف «ءاذغلا

 اماقم اهذاخّناو ءاهل ٍبوُعّشلا سيدقت ءارو تناك ةرجّشلل ةئياجيإلا ةروّصلا هذهف

 pese نوربعیف «هزکارم نم ًازكرم وأ à هلك نوكلل ةروص مهدنع موقت يه اذإف . ةهلآلل

 دقو . "ايثاعبناب ثاعبنالاو ءاهددجتي ددجلاو ءاهدلخب دولا يف نيفدلا مهملُح نع اهلوح

 .236ص . تادوجوملا بئارغو تاقولخملا بئاجع «ينيوزقلا (1)
14 0 5 =, 5 

 ) )2تانايدلاو تافاقتلا يف ةرجشلا زومرب ةطاحإلل  aieنيمو رظنا  «EN:ةلاسملا لوح ىرخأ عجارم امهيفو
Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 229 - 237; Gilbert Durand, Les structures 
anthropologiques de l'imaginaire, pp. 391 - 399. 
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 تبصتنا يتلا ةرجّشلا ىلع هتلحر هبحاص هيف a « مالحألا هذه نم ًادحاو دَّمَحُم ملح ناك

 1 . هيرسم يف ءاسم تاذ

 ًازكرم سالا دنع EEU say لئاسو نم ةليسو تذخُت ةرجشلا تناك اذإو

 ّيوامّسلا زكرملا اذه لكشت دقو . . بلا م يقي ت يح ؛ءامّملا زكرم قوف نم did !ضرألل

 ةّيضرأ ةروص LS joe يتلا ةرجّشلاكلذب  نوكتف . ىهتنلا ةردس يه «٠ ىرخأ ةرجش

 AL يف رومعملا تيبلل ةروص ضرألا يف تيبلا ناك املثم «ءامّسلا يف يه يتلا ةردّسلا كلل

 ىفتلاو «ةقياغ ES ةرجشلا ناسنإلا ىقترا ام اذإف Pause JR « هتحت دجوُي

 اماذإ ؛ةرجّشلا هذه يف BOL .ًابيصن هتسادق نم باصأو « سدا ملاعلا ىلع مئاقلا

 لوفملا دنع تلكش ةّيويسآ pate EU ةديدش اهدجو «ىرخأ بوعش دنع اهتاليثم صحف

Àضرألا زكرم مهدنع تماقف «ةنايدلا ماوق  asقوف نم ءامّسلا نيب مئادلا طبارلاو  

 ىح ردحنت اهرودجو AE ملاع سمت ىك عفترت اهناصغأف . تحت نم ةّيميحجلا قامعألاو

 اهروُدج ربعو ؛ةشيربلا حاورألا لصت اهسأر ىلإو « ةهلآلا ىدغتت اهرمث نم . ميحجلا ملاع غلبت
 حاورأل TRS اهناصغأ pl رثكأ هابتنالل تفأللا کلو . ميحجلا ىلإ ةريرشلا حاورألا ردحنت

 هذه تسيل وأ . ”طبهتف OLN دي اهيلإ دتمت LÉ اهيلع اهراكوأ يف ىقبتف « ءايربألا لافطألا

 ذْخّنا دقو !؟انمز هب تعفتراف ؛ةرجّشلا ىلع ركولا يف ماقأ يذلا RE هبشلا ةريثك ةروصلا

 توما ملاعو «ءامّسلا يف «سّدقٌملا بلا ملاع ىلع هنم نوُلطُي ES ةرجّشلا ناماشلا لاجر

 اهنوبرقي يتلا نيبارقلا حاورأ اهيلإ نولمحي ءءامّسلا ةهلآ ىلإ دوعصلل Us « ميحجلا يف ذوبنمل
 ؛ةرجّشلا مهنم لجرلا قّلست ام اذإو .ءادل ءاود وأ « ةفرعملل طارس نع اهدنع نوثحبي وأ ؛اهيلإ

 عذج دنع «ضرألا يف اوقب نيذلا ساّنلل فصوو « ىرخألا دعب ةدحاولا «تاوامّسسلا يف لخد

 . ”ىلعلا تاوامّسلا كلت يف عمسي امو ىري ام ؛ةرجشلا

(1) Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p. 97. 

  (2)ص ص هالعأ انلمع رظنا 419 430.

(3) M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 3, pp. 17 - 18 ; Le chamanisme, 

pp. 220 - 223. 

(4) Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 96 - 97. 
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 ےک
 لئابقلا ةقالع يورتل ٍ؛اهَّلُك ضرألا عاقصأ يف ةرشتنم ةسدقلا راج شألا صمق نإ

 < «لوطتو «مظعتو ءربكت  رْحّسلا لضفب - يتلا اهترجش اهل ةليبق هذهف . ةرجشلاب ةفلتخملا
 سالا كهننا ام اذإ ءءامّسلاب قصتلت ىَّتح عفترت راجشأ اهل ىرخأ ةليبق هذهو .ءامّسلا سمت

 ضرألا نيب ةلصاوتُم ةقالع طبرت امهريغ ةليبق هذهو .ًاريبك اهيوشت ضرألا اوهوش وأ ةمرُح
 مهحاورأ اهلمعتستل ؛لّوُألا اهدادجأ ةمدخ يف اهعضتو ءاهب ةّصاخ ًاراجشأ AE c ءامّسلاو

 ah ةرجش فلتخت ملو ."”شاعتنالاو Sa نع اثحب « ىرخأ لورثلاو «ةرات دوعصلا يف

 De دمحم رعشيو . AE یتح امهب عفترت يه اه . ءالؤه راجشأ نع هبحاصو

 .SUIS رعشيو . هل حف باب نم برست يذلا « مظعألا رولا لالخ نمو «باجحلا ءارو نم

 JE يف هيلع قولو «ةفرعماو ملعلا ةرفوب هبحاصل فرتعيو ae ةلقو «هرغصب

ten" eمّلعتيل ءاج هنأ ىلوألا ةلحّرلا هذه يف دمحم مهف دقل .”يلع هللاب هملع لضف  . 

 ,رمألاب ململا توس اتكاس à ملاعلا ةناصر ًانيصر ناك 'ئطال سلح "ES ناك يذلا ليربجف

 هتغلب دق SU نأ رعشتو . هلثم نوكيل ؛ هب يدتقيف ؛هبحاص هيلإ رظني « ةلماكلا ةفرعملل ًاكلام

 يتلا ءامسلا لصو الو .ءيش نع هبحاص لأسي ملف «ةقايللا دوُدُح ىلع ظفاحف « ةلاسّرلا كلت

 ددصب لازام ai فرعي ناك . ”ىأر اب ىفتكا لب ؛كلذ لعفي مل ءاهّسَمَل ls نأ ءاشول

 . ةدلاخلا ةلحّرلاب موقيل «ءامّسلا يف موي تاذ دّمصيس هّنأو « aiI ةبردلا

 . ةلحرلا لصاوتتو

 :رزولا ds رْدَّصلا ٌحْرَش 5

 ؛كلذ عمو eV راو هارسإلا تمت ي ارق ارم pal ج رش ةيلمع JR ال

 ةلحر لبق ة :رشابم مدت اَهَلَعَجَو « ضرغلا يف a يتلا ثيداحألا ريثك نبا اهب ردص دقف

(1)Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, .م 97: Le chamanisme, pp. 404, 423. 

 تحن ةّبادلاو ريعبلا رهظ يلو ءيش لك ستحل او سلحلا .250 ص ء4ج «ريسفتلا «ريثك نبا : : يف Tail رظنا (2)

 Ar ؛"ةعذربلا تحت نوكي قيقر ءاسك وه ليقو A تحت نوكت ةحّشْرملا ةلزنمب يهو :جرسلاو بتقلاو لحّرلا

 نبا :رظنا . هتبذبذو هكرح مدع ىلع ةلالد «ءيشلاب قصأللا ءاسكلا وم نطاللأ سلحلا نوكيف . "ءيشلاب ءيشلا َقوُرُ
 أطل ةّدامو سلح ةّدام «بّرَعلا ناسل «روظنم

(3) Jamel Eddine Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomet, p. 271. 

533 



 يف تع اهّنأ كانه دافأو Pan يف GRS هنوك يف رحتي ملو ES ءاضفلا

 ركذ نيب AU ال“ نأ زاربإ ىلإ ىعسيو «كاذو حرشلا اذه نيب Gp هارت لب a Au دهع

dalىح «كلانه اهركذو ءانه  Éمهفتل  ANيف ًاضرغ تاب  nsلوق هّنأل  

Jef deيف «نطابلا ءافصو  aibتيب ىلإ َلْحَرلا دش ام اذإ رفاسُلاف . ةلحّرلا ميقتست  

deنم ًاصلاخ ءًارهاط نوكي ْنأ هيلع بجو  SEEعجارملا نأ وه هابتنالل تفألللاو  

 نبا دنع كلذ باغ .جارعملاو ءارسإلا ةّصقي ردّصلا حرش as طبرت مل ىلوألا ةيمالسإلا
 دنع ةّصقلا ركذي مل يذلا « يرّبّطلا عم ًالإزربي مل هّنأ ودبيو « Se ماشه نباو قاحسإ

 رو
 ؛لهكلا ًادّمَحُّم اهب صخ لب 620 a دهع ىلإ نذإ اهبسني ملف «حرشلا ةروس هريسفت

 , © ىَربُكلا ةلحّرلل دعتسا ةعاس

 يشب باعش يف CE يتلا كلتب ةهيبش ودبت ءارسإلل ةقباسلا ردّصلا حرش ةّيلمع نأ مغرو

 Les لوألا حرشلا مت دقل . ةفيظولاو زمّرلا ىوتسُم ىلع ESA امهنيب cs JE «دعس

 سنأ ةياور نم ثيدح لكش يف ردّصلا حرش ةّيلمع ريثك نبا نود دقو . 103 ص ص «3ج ءريسفتلا «ريثك نبا (1)
 نب سنأ نع ةّيوُرَم ةريشك ثيداحأ حاحصلا يف تدّرَوَو .4ص ؛'يراخُبلا هللا دبعوبأ مامإلا [ Lo يتلا | كلام نب

soleرظنا : abضرفو ؛تاوامّسلا ىلإ 8 هللا لوسرب ءارسإلا باب ؛ناميإلا باتك) «حيحتملا عماجلا  
 رثأ ىرأ تنك دقو" :هلوقب دّمَحُم ردص حرش ةّيلمع كلام نب سنأ دوو . 101-104ص ص lg» ؛1م ؛(تاولتملا
 . 102ص dope يف كلذ

 .94حرشلا ةروُس هريسفت دنع كلذو .526ص «4ج ءريسفّتلا «ريثك نبا (2)
 ام لوأ ام ؛هللا لوسر اي : لاقف «هریغ اهنع هلأسي ال ءايشأ نع و هللا لوسر لاسی ْنأ ىلع ًاثيرج ناك ةريره ابا نإ" (3)
 نينس رشع نبا ءارحّصلا يف يّنِإ ؛ةريره ابأ اي تلأس دقل :لاقو اسلاج و هللا لوسر ىوتساف E رمأ نم تبار
 اهدجأ مل حاورأو «ًطق اهرأ مل هوُجبوي ينالبقتساف ؟وُهَوُه ا :لجرل لوقي لجر اذإو ء يسأر قوف مالكب اذإو «رهشأو
 امهدحأل دجأ ال «يدضعب امهنم دحاو لك ذخأ ىح ؛نايشمب يلإ البقأق . طق دحأ ىلع اهرأ مل بايثو ds لح نم
 ىوهف .ةردص قلفا :هبحاصل امهدحأ لاقف .رصهالو رصق الب RÉ lof :هيحاصل امهدحأ لاقف .اسم
 م :ةقلعلا ةئيهك اثيش جرخأف UE H :هل لاقف . عجو الو «مد الب ىرأ اميف ,هقلفف «يردص ىلإ امهدحأ
 :لاقف « ىنمُيلا يلجر ماهبإ ره مث . ةّضفلا هبش جرخأ يذلا لثم اذإف . ةمحّرلاو BEA Jo : هل لاقف .اهحرطف ءاهذبن

sl526ص «4ج «ريسقتلا «ريثك نبا «"ريبكلل ةمحرو ريغصلا ىلع قر ودعأ ت عجرف . ملساو . 
 ةريّسلا «ماشه نبا « مهباعش يف ةّيلمعلا تع ثيح ؛ دعس ينب يف دمحم نع هثيدح دنع حرشلا ةّصق ىلإ ماشه نبا راشأ (4)

eigiهدرس دنع اهركذي ملو .303 301ص ص « 1ج 1م  La؛ جارعملاو ءارسإلا  ile242-245ص ص «2ج . 
 630626 ص ص «12 OTA ليوأت يف نايبلا عماج «يربطلا (5)
 5 4ص ص Te ITAN ليوأت يف نايبلا عماج ؛ يربطلا (6)
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 ةعاضّرلا نم هوخأ كلذ مهفي ملو . ةّيلمعلاب ماق ْنَم فرعي ملو ءهب لح ام هقفي ملف «يبص

 اوفاخو «ءوُسب هّسسم ناطيّشلا نأ ًاعيمج LÉ لب ءاهجوز الو ENA الو «هعم ناك يذلا

 ؛ءارسإلل أيه يذلا يئاقلا حرشلا اّمأ VE يف À ىلإ هوداعأف « بيصأ دق نوكي bl هيلع

 يف نّينيعلا مئان وهو هبحصو هءاجف ءهفرعو à ليربج فرعو ءدَّمَحُم رمأ دكأت دقو متف

 الف «ًابحاص ليربجو ءًانمأ هل دجسملا ناكف . ”عمسيو «ىري «بلقلا ظقي «مارحلا دجسملا

 ام ليربج قشف «ليربج مهنم هألوتف « مزمز رثب دنع هوعضوف «هولمتحا :دعترا الو «فاخ
 « هفوج يقنأ ىَّنح ؛هديب مزمز ءام نم هلسغف «هفوجو هردص نم غرف ىَّتح 28 ىلإ هرحن نيب
  هديداغلو هردص هب اشحف « ةمكحو انايإ و شحم بهذ نم روت هيف بهذ نم تسطب ينأ م

 ar de ورع ينعي

Ptsهيف ةيعيبط ةقلعل ًاعزن ناك لوألا حرشلاف .رخآ قرف  ًاضيأ  ىري نْيَحرَشلا يف » 

 ةفآرلاب هلك كلذ لادبتساو ؛هبلق يف دسحلاو Ra ىلع ءاضقو Ce هلفثي رزول ًاعضوو

sisءافطصا ةّيلمعلا تناكف  Aدع  cadيذلا هوش كلا  

pieديدج ملاع ىلإ هتلخدأو ءدقحلاو ةّيهاركلاو ضخُيلاو دسحلاو » Repas Das 

 هتريسم أديو «ةيداعلا سانلا ةايح  اهموي  رداغ لوألا حرشلا .Seas سدا ملاعلا à ىلع

 نع ًاديعب  اهموي- سدا ملاعلا ادب دقو fs ءايبنألاو لاطبألا الإ اهؤطي ال قيرط يف

 طق دَّمَحُم اهري مل هوُجّوو « ةبيرغ لاكشأ ووذ هيلع نومئاقلاف . ًاعساش EG سالا ملاع

 نم اهّلُك هيف تاودألاو . طق دحأ ىلع La y مل بايثو طق GE نم اهدجي مل حاورأو

 ضعب وأ فزخلا ةينآريغ فرعت مل باعش يف بيرغ كلذو .بهذ es «بهذ هتسط :بهذ

 .303 301ص ص «1ج «1م «ةيوبنلا ةريسلا ءماشه نبا (1)
 كلذكو . هبلق ماني الو «هنيع مانتو ؛هبلق ىري اميف [ . . ] مارحلا دجسملا يف مئانوهو [ . . ]رفن ةثالث هءاج(2)

 . 4ص «3ج «ريسفتلا « ريثك نبا T . Jee مانت الو مهنيعأ مانت «ءايبنألا
 ةكئالم ةبحص ؛« ضرغلا OS يتلا ثيداحألا لك يف ًارضاح ليربج ناكو . 4ص «3ج ءريسفّتلا ءريثك نبا (3)

castهدحو وأ « «(8ص 14,2(: لاجر لكش يف « » giيذلا وم هتكلو «(10ص «9ص) « تيا فقس نم لزنيف  

 .روت ةدام e طيحملا سوماقلا «يدابازوريغلا ٠ "هيف برشي ءانإ'رؤّتلاو . ةحرج طيخيو ؛هفوج لسغيو idama رفض قشي
 .526ص «4ج ؛ريسفتلا ؛ريثك نبا (4)
 .526ص «4ج «ريسفتلا «ريثك نبا (5)
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 ال ؟يوامس جلث ءرايّدلا كلت يف ةبيرغ ةدام ريهطتلاو لسغلا يف ةلمعتسلا ةداملاو .بشخلا

 daau- الو ءبوذي

CIدمحم نم حرط الف . بسحو دهع ديدجتف ؛ يللا حرشلا  bرزو هنع عقر الو . 

 مزمز تيظحو « مهنم  اهموي- A برتقاف «ساّنلا ملاع نم ةييرقلا مزه ee لسغلا مت دقو
 موقلا رابآ نأش اهنأش  توتساو «هيوشّتلاو سّندلا نم ريهطتلا يف اهرود تبعلف « فيرشتلاب

 ”رك دض عجاّنلا ءاودلاو نفعلا نم صالخلاو بنذلا لسغل زمر  ىرخأ عاقصأ يف مهتيدوأو

 ضيفو ؛ مئادلا ةايحلا ضبن مزمزف Vas» ةقراخلا IAEN SE gaye دادعإلاو «ءاد

«all vlaمهلا ىلع ىصعتسا يذلا بيغلاو «َيفخلا ةفرعملا ملاعو ءّرسلا ةرؤُب مزمزو  . 

 نم هلثم عفتراو ؛ةوظح لان هب لستغا نَّم ءاهحطس ىلإ ضرألا قامعأ نم had ءام مزمزو

 ىلإ دعاصلا ىوقل اكرحُمو ءرْهّطلل ةروص ةّصقلا اهذخّتت نأ ند ةبارغ الق . ىلعأ ىلإ لفسأ
 .ةلحرلا أدبيل ؛ ةشاعتنالا هلاصوأ يف ثعبتو ءاهب يدتقي «ءامّسلا

 امك ليربج اهريدي ءةنّيل ةنيجع بلقنيف « لجّرلا يف بيجعلا ُهَلْعف مزمز ءام لعفيو
 ناش ols Ab «نيعب ماني ءرذحلا شحولاك سما ناك نأ دعب « يهتشيو «ديري

 هرداغتو «سرّشلا ناويحلا اياقب هيف عيضتو VASE « هّئروُص تافارخلا ديعُت يذلا بثألا
 غارفلا هب المي ءيش نع راغلا يف هل ثحبو ءرشبلا لزتعاف ءرغّصلا a هب cf يتلا هتمزأ

 ىلإ هوعديو «قامعألا نم هلصي ناك يذلا توصلا كلذ  دبألا ىلإ هيف توميو . هلوح مئادلا

 . "ةيواع ًاباثذ مهل روصتتو DÉS GSN ىلع اهّلظب مهفايطأ مّيحّ ام ًاريثك نيذلا دادجألا

 لساغلا قش ءديدجلا ناسنإلا قلختو «قامعألا سمت ةعجان لسغلا ةّيلمع نوكت ىّكحو
 ةسرامم هذهو . ىرخأ ءاضعأب هءاضعأ لدبأو ءهلسغو «هفوج ىلإ هيَديب جلوو »50 ردص

 .Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp 174 - 176. : يف امهسيدقتو رهنلاو رثبلا يناعم رظنا (1)
ava:3 3  $ 

Iaء ةظقيلاو مولا نيب وه يذلا مثالا ةروُص  (هنيع مانت وأ «ىرخأألاب رصبيو «نيعب ماني» panyهبلق ) الج ةبيرق 
zت 1  ; 

 تاقولخملا بئاجع « ينيوزقلا :رظنا a Ee ىدحإب ماني" يذلا بئذلا ةّصاخو Etal تاناويحلا روص نم
 .344ص :تادوجوملا بئارغو

 يف ES ةبلوغملا لئابقلا ّرمألا اذه تدلخ دقو «ءامّسلا بئذ“ اهلصأ نأ يف ةّيوسآلا لئابقلا ضعب دقتعت (3)
 :ًالثم رظنا . بائذ ءانبأ اًهلاطبأ تلعجو ءاهخيرات ىّتحو ءاهمحالمو اهراعشأ

Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, p. 47. 
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 . ىسيع حيسملا ضرأ يف الو «ليئارسإ ينب دنع الو ءبّرَعلا ضرأ يف اهل تاليثم ال «ةبيرغ
Lis,ةريزجلاب اهل ةقالع ال  رمألا رهاظ يف  ودبت تانايدو «دعبأ ةيويسآ عاقصأ ىلإ انلمحت يه  

 ىوتسُم ىلع اهيف ثدحي ناك املًامامت ةلئامُم ةروص  اهانلّمأت ام اذإ  لّكشُت اهّنكلو « ةّيبَرعلا

 ىّمطصي نأ «ًالثم ناماّشلا لاجر تاداع نمف . ةلحّرلاب مايقلل دادعإلاو ريهطُتلاو ءافطصالا

 وهف .رشبلا نيب هرْكذ رشتنيو ءهئافطصا ىلع هلامعأو هتافص لدتف ءرّكّصلا دم ىتفلا مهيف

 ءالخلا وأ باغلا يف لاوجتلا هيلإ ٍبّبحُيو «ساّنلا لزتعيو ءًاريثك ملحي : ًابيرغ ًافرصت فرصتي

 [. ]هانيع علقُتو ؛هقنع برضُتف «هدسج عيطقت همانم يف رضحيو ؛[ . . ]هاؤّر رثكتو ءرفقلا
Jusءًاديدج امل هماظع  esوأ ]ديدج مد هيف  JEهعضوم ىلإ داعُيو «لكلا ”". 

 هئاضقو «ءامّسلا ىلإ مئادلا هنينح مغر  ناسنإلا نأ راطإلا اذه يف ظحالُ نأ انب ردجيو

AAحورلا يف خساّرلا هنايإو ءاهيلإ ليبسلا نع ثحبي  Vsناو ءدسج هلآ ادبأ ىسني  

 بيطي ىّتح ءهريهطتو هيف دسف ام ليدبت ىلإ ىعسي هارت ؛كلذل . دسجلا اذه نم هل صالخ ال

 ءدسجلا اذه يف الإ ملاعلا ىرت ال «ءامّسلاب تطير ام ًاريثك M NO . هيف حولا شيع
ES Elanنوكلا نإ" :هميلاعت نم ًاميلعت اذوب هلعجو ءاهتامامتهال  aBاذه لخاد عبقي  

 لصأ دسجلا اذه يفل ّنإو ."تّسلا مادقألا هلوُط زواجتي ال يذلاو «توملا هريصم يذلا دسجلا

 متهي يذوُبلا ىرت كلذل .“ةياهّتلا كلت LS قيرطلاو «ةياهّتلا هيفو ءدبلاو نوكلا
 Qi ىلع يضقيو «صلاخلا ركفلا ىلإ هنم ag « ةفشاكلا هسفن ءاوضأ هيلع ,LS «هدسجب

 ءابرقلا بحاصو ؛لهألاو ءاقدصألا بحاصو ؛هسفن بحاص a رعشيو' «هيف دسحلاو

 دقو .ةمحّرلاو ةفآرلاو بحل ا رارسأ EE ىلإ قيرطو CPAS ةليضف ةبحّصلاف . ءادعألاو

 ماجسنالا ناكف « ةليبتلا فطاوعلا هذه لثمب ءرّهطملا ءاملاب لسُغو قش امل ءدّمَحُم ردص ئلم

 .نزاوتلا ناكو

 وأ يف تادب .ةلحّرلا تأدب ىّتح «هتريرس تيقنو « هبلق Glog ءدّمَحم رهطت نإ ام

 باوبأ لالخ نم بيغلا ملاعل ايرو ed راوغأل ًاربسو : لخاذلا ىلإ ًارظنو ءاملُح دهعلا

(1) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 3, pp. 20 - 
(2) Edward Conze, Le bouddhisme, p. 112. 

(3) Edward Conze, Le bouddhisme, p. 117. 
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 iiai ةلحر  صاّصقلا تافاضإو .coque تحبصأ ei . Le ماما cui ةبيجع

 Ji يف ةلحّرلا تناك .رشبلا نم م هريغ اهفرعي مل ملاوع ىلإ ءدسجلاو حوُرلا Gh h لقتنا

 املا لاجر قيلت نم يرن تلكشت م ea عافتالا نم عون هرم

 سالا قفأ ريغ قفأ يف

 :ضرألا فاشتكا ةلحرو ءارسإلا 2

 بهم يف ةشير اهب ًاروعش سلا يف ثسييو à A ىلع لمحبي Late نما
 Taly رعشت . صّصَقلا هذه نمل جارعملاو ءارسإلا Las Os . ديعبلا قألا يف نتف « حيلا

 ىلع وأ ؛قارّبلا ىلع ناك ْنَم بيبالتب GA كأ «فلألا ةرملل وأ « ىلوألا ةرملل اهعمست

 ملحُت ءاضفلا يف God ةروّصف .هعافتراب عفترتو «هارسم يف كب ىَرسُيف «هيقتري مّلسسلا
 بصتتف « ةفشاك نيع نم UKs EAD ف هيلع ىصعتسا ام لذ ىلع ةرداق اهل سلا
 عفتري لجرل ةّيقيقح ةروُص لايخملا يف مسترت ءاضفلا يف قّلحملا ةروصو . يفخ ام ىلإ ةرظان
 sigli ةوطح هتلحر يف هعبتيل tay لك هيلإ دي «رشبلا ىلع ومسي fe ءائيشف ًائيش
 ملاع يف I نم بيرق نأ ةوشن ةظحل يف رعشتو .ثدحي امو «يرجي ام هلثم دهاشيو

 «سوسحلا ملاعلا ابنت ةيحور تادهاشمو ىؤرل ءانبلا مكحُم اماظت راص دقو A» نيّدلا

 يبأ لآ ضعب ينئدحو : قاحسإ نبا لاق“ + بسحو اير تناك ةلحّرلا نأ ماشه نبا اهم يتلا رابخألا نم وديي (1)
 ges .[ . . ] هحورب ىرسأ هللا نكلو ء35 هللا لوسر دسج دف ام :لوقت تناك ف - este نأ ركب
 تناك :لاق- - هللا لوسر رسم نع لس اذإ ناك نايتس يبأ نب ةيواَحم ذأ سنخألا ن نب ةريغملا نب ةبتع نب بوقعي
 كلذ يف تلزن ةيآلا هذه : يرصبلا نسل ا لوقل امهلوق نم كلذ SE ملف ٠ [ . . ] ةقداص .hs هللا نم اير

 ريف  ىلاعت هللا لوقلو C60» /17ءارسإلا) » tes Souffle» امو : ىلاعتو كرابت هللا لوق

 مث .(102/37تافاصلا) » es geij Esp : هنبال لاق ْذإ ؛ مالّسلا هيلع ميهاربإ نع ربخلا

 ص 2چ ap نبا URL ياب فا نم يحول نا تفرق كلذ ىلع ىضع
yoةرقف يف اهل صّخلُم ركذب يضكي لب ٠ جارعملاو ءارسإلا ةّصق يوري ال يذلا يرشخمّلا نأ ظحالنو . 246.248  

 اهنع هللا يضر ةشئاع نسعف « مانا يف مآ ةظقيلا يف ناك هلأ يف فلتخاو: :فالتخالا اذه ىلإ ريشي ءرطسألا ةدودعم

 DH نعو ؛هحورب جرُع امن ةيواعُم نعو ؛هحورب جرع ؛ ؟نكلو A هللا لوسر ٌدسج دمقام ؛هللاو :تلاق اهنأ
 لالخ نم .رعشنو . .351ص «1ج «فاّشكلا ؛يرشخمّرلا , "كلذ فالخب ليواقألا رثكأو . اهآر اير مانا يف ناك

 ناب مانملا يف وأ ةظقيلا يف نإ ؛ ةلحّرلا نأشب ةدراولا "ليواقألا' هذهب همامتها مدع نمو «ديدّشلا ةّصقلا راصتخا

 .ًاريبك ًامامتها ةلأسملا ريعي ال يرشخمزلا
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 ملاع يف قّلحُت ءاهل دودح ال ًاحور كدجتو es ناسنإلا دشت يتلا تاعوُرُتلا ضفرتو

 لصفيالو «قرفم مهنيب قرفي ال os اذوب هنكسيو Es نابهرلاو ةفوصخملا هنكسي

 . ءاضقلا يف GS « لصاف مهنيبو كنيب

 ساتلو .رقفي وأ ءهّيحاص ينغيف ءرغصي دقو ءربكيدق AA يف طسق ئرما لكل

 ؛ءاطعلا رفاو ءاذغو ؛ءاجرألا بحر ملح «جارعملاو ءارسإلا ملاع يف طسقلا سفن ًاعيمج

 يوتسي انه .هبلغتو «عقاولا نمّزلا بلاغت قربلاك ةعرُسو «ضرألا ىلإ ٌدشي امم صالخو
 يئس نيب قرف الو ."يعباتو يباحص نيب قرف الو .دبعو يبن نيب قرف ال .ناسنإلاو ناسنإلا

 يفو . جارعم ئرما لكلو ءارسإ ئرما لكل .رفاكو نمؤُم نيب قرف الو . يفوصو يعيشو
 بيغلا fes نهارلا عقاولا زواجت يف نيفّدلا ناسنإلا ملح ىرت مهجراعم يفو سالا تاءارسإ

 «نوميملا ALN بيجع رخآلا صقيو «لوسرلا تادهاشُم اذه يوريف . نيقيلا ملعلا ليصحتل

 . عيدبلا ساّنلا ّرمأ ْصّصَقلا دّلخُتو «لحريف «ةلحّرلا بحاصب امهريغ يدتقيو

 «هلوطب هقاس ْنَم مهنم' .رثُك ةباحص لوسّرلا نع جارعملاو ءارسإلا ثيدح ىور

 «نوملسملا هيلع عمجأ ءارسإلا ثيدحف «[ . . ] ديناسملا يف عقو ام ىلع هرصتخا نم مهنمو

 ءاجرأ لَك نم نوريثك باگ ةّصقلا ىلإ ىربناو .”نودحلملاو ةقدانّرلا هنع ضرعأو

 ءاملع نم اهب متهاو . اطوطخم هضعب لازامو ءاوبتك ام ضعب رشت « يمالسإلا ملاعلا
3 8 8 3 1 

 نكلو . ”ثحبلاو سرّدلاب مهضعب اهصخو i مهضعب اهنودف « ماه ددع نيملسملا
 هك
 هصف

Edward Conze, Le bouddhisme, p. 14.1( ( 

 باطلا نب رمُع نع ءارسإلا ثيدح يف تاياوّرلا ترتاوت دقو“ : كانه فيضيو 24ص «4ج «ريسفتلا «ريثك نبا (2)

desديعو بعك نب يبأو سوا نب دادشو سابع نباو ديعس يبأو ةريره يبأو ةعصعص نب كلامو ٌرذ يبأو دوعسم نباو  

 ةرمسو ةمامأ يبأو بويأ يبأو ةديريو ةفيذحو رباجو رمع نب هللا دبعو نييراصنالا ىليل يبأو ةّبح يبأو طرق نب نامحرلا

 . 'نيعمجأ مهنع هللا يضر Gal ركب يبأ يبا ءامسأو ةشئاعو ئناه ٌمأو يمورلا بيهصو ءارمخلا يبأو بدنج تنب
 ام مجعُم talt» نيدلا حالص :رظنا « جارعملاو ءارسإلا يف افلم نيسمخ نم ST نيّدلا حالص ىصحأ دقو (3)

 . 26ص LE «ىرسألا ماقملا ىلإ ارسإلا ٠ يبَرَع نب نيّدلا يبحُم ؛78-83ص ص 6 هللا لوسر نع فأ
 .E. L 2, article : Mi'râdj (B. Schrieke - J. Horovitz; J. E. Bencheikh; J. Knappert) : كلذك رظناو

 ؛ يراخُبلا حيحص حرش يرابلا حتف نم جارعملاو ءارسإلا « ينالقسعلا رجح نبا :ًارصح ال ًاليثمت كلذ نم ركذن )4(
Jeبهاوملا حرش «يناقرّرلا ؛ ةيندللا بهاوملا «ينالطسقلا ؛ارسإلا ةّصق حرش يف ىربكلا ةيآلا « يطويسلا  . 

 عدم



 ءايلوأو ةّيفوصلا عم ؛عساولا اهراشتناو رجلا اهراهدزا ٌةّصاخ تفرع جارمملاو ءارسإلا

 يف مهصتصق كداوأ هلاونم ىلع pertes fe ءاهنم نولهني ًانيع تتاب امل «ةعيشلا
PT gsيف دمحم نيبو هنيب نوعمجيو « يلع مّدق يف مُهَداقتعا ءالؤه هب خسرو  

 Ok jalg ةلحر

 !؟ءاضفلا يف دَّمَحُم لثم نوقّلحُيف « ىر اي موقلا كّرحُي ناك يذلا امف

 :ىلوألا ةقالطنالا ءاضف 1

Pe 
 ارقلاب ءادتقا  اهضعبف . ةلحرلا هنم تقلطنا يذلا ناكملا لوح aal يف قاتا ال

 ا à لطم لوسّرلا تيب اهل راتخا اهضعيو R+ ا نت ار
 M «كاذ نم وأ ناكملا اذه نم دمحم قلطنا ءاوسو . © ناه أ هرمأ ىلع موقت اتيب
 « ساّنلا رش نم هيمحي يماح الف «درشلاو ةدحولا شيعي ناك لجل أب ةياورلا مضخ يف

 ءدحاو ماع يف اكله" :ةجيدخو بلاط LE نأ دعب ليللا نج اذإ هيلع ونحي نضح الو

 مالسإلا ىلع قدص ريزو هل تناكو ؛ةجيدخ كلهب بئاصملا لي - هللا لوسر ىلع تعباتتف
 ًارصانو َةَعَنَمو ؛هرمأ يف ًازرحو Us هل ناكو «بلاط يبأ هّمع كلهيو ءاهيلإ وكشي

leو  j 

 ركزت ؛ةقيرطلا تارورض نم ةرورض مهدنع dt «ج .ارعملاو ءارسإلا يف HAS صنم a رابكل ناک )19

 نبدا ديرف pe قئاقح ىلإ فيشُتلا ج جارعم ؛ةيجع دمحأ ؛نيكلاّسلا ج جارعم ؛ سدّقلا جراعم « يلازغلا :اهنم

cesيبحُم ؛ دينا لئاسر « دين ا مساقلا وبأ  Dنب  RGEانه رظناو . ىرسألا ماقملا ىلإ ارسإلا «  
 .33 28ص ص op باتكلا اذه one ةمّدقم

Henry Corbin, En Islam iranien, t. !, p. 292. ًالثم رظنا: (2) 

 .1/17ءارسإلا (3)
 .12 «8 ء4 ء3ص ص ؛3ج «ريسفتلا «ريثك نبا (4)

 .10 :9 ص ص «3ج «ريسفتلا «ريثك نبا (5)

 .22 ء21ص ص Ig ءريسفتلا «ريثك نبا (6)
 ةنسب ةرجهلا لبق  تاياوّرلا بلغأ بسح . ءارسإلا مت .264 263 ص ص «2ج «1م EE à» ماشه نبا (7)
 .166ص ؛4ج ؛ريسفتلا ءريشك نبا :تاونس ثالثب ةرجهلا لبق ليقو .24ص «3ج ءريسفّتلا «ريثك نبا ce وأ

 .264ص eg ء1م « ةيوبتلا ةريسلا ؛ماشه نبا :ةرجهلا نم نيس وأ ةنس لبق بلاط يبأو ةجيدخ ةافو تناكو
 ةجيتن تناك اهّلعلو «بلاط يبأو ةجيدخ دمك نم يناعي دمحم ناك يتلا ةرتفلا يف GE جارعملاو ءارسإلا Les نوكتف

Régis Blachère, Le problème de Mahomet, p. 86. ًالثم رظنا .اهل: 
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 ناك يتلا «شُيَرُق ىذأل لبق يذ نم رثكأ  ةضرع «ًاميتي هسفن دمحم دجي ىرخأ ةرمو

 اهرمأ هيلع end, PL وبأ تام ىَّسخ « ههركأ ًائيش UE ينم تلان ام :اهيف لوقي

 اوكحضو «هنم اورخسف Pau نم مهب Bo «فيقث نم ة ةرصتلا سمتلي فئاطلا ىلإ جرخ

ES. لوقت امك ًالوسر تنك نفل[ . . ] ؟كريغ هلسرُي ادحأ هللا َدَجَو ام : هل اولاقو cale 

 مظعأ  asاعجار رو ءفيقث نم سش . مالكلا كيلع درن نأ نم“  ae«ةييخلا لايذآ

 رج الول عماس مالك هنم عمسي ال «قیرطلا يف اديحولظو . ىَربُكلا ٌةَريخلا هسفن باتنتو

 نوعمتسي هيلإ للا مهكر  e POTA«هل اوعمتساف“  Úمهموق ىلإ اولو ؛هتالص نم غرف
 ربكأ لع يف راصو «هلوح نم نجلا كلفنا الو .“ ”اوعمس ام ىلإ اوباجأو ءاونمآ دق «نيرّذنم

 لئابقلا ىلع هسفن ضرعي ماق «قشأو  Oةيدف هب اولبق الو ءاونمآ الف « ةليبق ةليبق مهينأيف .

 ةلاحلا هذه يف  Aهيلع ةضورفملا ةلزعلا كلتو  oAهدنسي نم دمحم دجي مل

Ven يف تكني وأ S نيب زکیف « هيتأي « ليربج هبحاص ريغ 
 ام ةكئالملا اهيف هل وت ء ةبيجع ةلحر  APS؛ءايبنألا اهيف هرزاوُيو ؛ةدضاعمو ةدعاسم نم

 ًايماح بلا اهيف هل بصتنيو  steنمألا ةدوعب رعشيف , ERحاتفئالل ءاضف ةلحّرلاف

 اذهف . ةريسع هيف ةايحلا تناك يذلا قلغُلا ءاضفلا ضّوعي  RSRهرجه يذلا مارحلا دجسملا يف

 دعب «هنم الإ الخ يذلا هتيب يف وأ «هريغ هيف قبي ملو «ساتلا  bfيف وأ «ةجيدخ هنع تلحر

 تيب  A.هيلإ دّمَحُم ءاجتلا رس ملعن ال يذلا ؛ ئيناه  Dءاج امك لوسّرلا ةجوز تسيل ئناه

 يف هذخأيف «هيلإ موقيف «

 عمو .بسحو دَّمَحُم مع ةنباو «يلع تخأو «بلاط يبأ تنب اهّنكلو ؛"”ينيتأللا جارعملا يف

 .264ص «2ج «1م « ةّيوبتلا ةريسلا «ماشه نبا )1(

 .266 ص 12 ؛1م «ةيوبتلا ةريسلا « ماشه نبا (2)

 .267ص «2ج ؛1م «ةيوبتلا ةريسلا «ماشه نبا (3)
 .29/46فاقحألا (4)

 »166. 165ص ص ؛4ج ءريسفتلا ءريثك نبا :كلذك رظناو .269 ص «2ج le» « ةيوبنلا ةريسلا « ماشه نبا (5)

 270-274 ص ص «2ج «1م yN ipl ءماشه نبا )6(

Jamel Eddine Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomet, p. 253. : يف ةلأسملا هذه 2252 رظنا (7) 
 6 (8)ص «3ج «ريسفتلا «ريثك نبا .

Le livre de l'échelle de Mahomet, p. 97. : رظنا (9) 
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 بعلي لب «ةفدص ضحم نكي مل اهتيب نم ةلحّرلا قلطنتل palai يف اهرايتخا D ؛ كلذ
 يتلا هّمع ةنبا .ain بابّشلاب هدهع لّوأ يف بَ Éi . ةياكحلا يف اماه ًارود

 تنب ةجيدخ ءاهريغ جوزتف . لئاعلا ميتيلا اذه ىلع اهب اولخب مهتكلو .اهريغ ىلع اهلّضف

 . فرعن يتلا ةريتولا كلت ىلع عقاولا ةايحلا ترمتساق . اهنيبو هنيب ةبارق ال « ةلمرأ «دليوخ

 دوعي هارتف «مهتابغر نع تكسي الو «مهتاعوُرُت هلاطبأ يف لتقي ال نف taf نكلو

 PIRE .ضرملاو تكلا مهبيصُي VE مهل E «ةصرُلا تحنس LS اهيلإ

 ch :مالحألا هذه نم ملح نناه مأودبتو . تازجمُلا متت هيف «عساش ءاضف مخلف « عقاولا

 Es «ريبكلا NS ءاهدنع نم ةلحرلا ٠ اهتيب يف صّصَقلا هئدجوأ امل دمحم

 «ةزجعلا ثوُدُح ةعاسًادّمَحُم نضتحيل ؛اهتيب ابرلا ىفطصاأإ ؛ سدا نم اهييصنب

 اذإف augi ةسّدقّلا ءامّسلا ىلإ ةرفاكلا ضرألا it لاقتنا ىلع ًادهاش نوكتل اهافطصا او

 يف ةجيدخ تناك LS à ًانمز اهاسات نوكي دق Sh سجاوه نمًاسجاه يوتست ت نيناه ماب

 . "دحاولا تيبلا فقس تحت ئناه y هسفن دجو ىَّبح ةجيدخ تلحر le ؛نكلو «تيبلا

 نام أ ودبتف «رثكأ وأ ءو ةقالع امهنيب ةقالعلا لعجتو «تْبك لك ىلع  كلذب ail يضقتف

 يرسأ ام :عمسيْن مل درو «ةرختفلاك لوقتو ءاهجوز ىلع ةفئاخلا فوؤّرلا ةجوزلا لثم

 مونلا ينم .tb: hs . ] «يدنع مئان « يتيب يف وهو الإ 3 هلا لوسرب
 ةّصقلا اهل يوريف ٠ اهيلإ داع امك دَّمَحُم اهنثمطُيو . ES ضعب dE نوكي نأ ةفاخم

 فاختو .راغت الو «أدهتف ."ينجرخاف «يديب ذخأف «يناتأ  مالّسلا هيلع  ليربج of :ًادكوم

 نأ ةفاخم ahak HA نم ًادحأ ربخُيألأ هيلإ ةلّسوتُم هبوث بيبالتب ذخأتو ءشْيَرُف هيلع

 لصأ نع اهرودب ر فاقت اهلا ودبي يتلا te نع مجرم ينيتال نل ةيسنرف ةمجرت (A جارعمل اذه يف درو

REةجوز نكت مل ناه مان تباقلا كلو . قناه أ هتجوز دنع هشارف يف مئان وهو هب يرسأ ًادَمَحُم نأ « (79 ص  

ye) epكلذك رظناو .(4 شماهلا 497 : 
Jamel Eddine Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomet, pp. 181 - 182. 

 تنأ مث Cet :نالجر Le حت ةعاس اهب راجتسا = دمحم ةايح نم ىرخأ ةُيريصم ةظح يف ئناه مأزربت (1)

LOSيف يلصُي كلذ دعب . ادَمَحُ دج م . "تنم نم ااو ترج أ“ :ًالئاق امهراجأف ءامهتدئافل ةلخدنم  
 :ةّيوبنلا ةريّسلا ؛ماشه نيا :رظنا . دّيدجلا دهعلا ةيادبب ءافتحا « حملا مامت دنع ىَلصُت ةالص يهو « حفلا ةالص اهتيب

 .72ص Sg ء3
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 تاه Es دَّمَحُم نيب ةقالعلا كلت كايلع كلمتو . "هيلع اوطسيو ؛هتلاقم اوركذُيو «هوبذكي

 OIEA ROTETA تيب ناك أ لءاستتو «ةفطاعلا ةرارحو ءفّدلاب رعشتو ءكسفن

 !؟لّبسلا هلوح نم تعطقتا ام اذإ دّمَحُم هشيعي ناك ًاعقاو مأ e ملا يف جارعملاو ءارسإلا

 :ةسّدقْلا ضرألا فاشتكاو قارّيلا 2

 D eP poss رامحلا قوف ضييبأ ةّباد' نوكي ْنأ ودعي ال yaad قارب ناك اذإ

 رو و :E Ad نم م ملاع يف قرغم همسا

 اذهو gti» ملاع يف La ie كلذ «لايخلاو عقاولا La à LÉ ىلع ةمئاق بدلا هذهف

baagوحن اهبوحنيو «مهنع  Al 

 ىلإ ةيادهلاب فصوُي'  هقمُح مغر  رامحلا نلف ؛رامحلاو قاربلا نيب نصّصَقلا ترق اذإو

Àتاّمهملا زاجتإو ربصلايو «"عّْمّسلا ةدحبو «ةدحاو ةرمولو اهيف ىشم يتلا تاقرطلا  

-Éلقأ نم [ ومو ] هؤاود ف خيو «هؤاد لقيو «ةبقعلا غلبيو «ةلحّرلا لمحي" وهف  CAN 

 نوكي نأ نم هبحاص عنمي وهو ."ىقترم اهبرقأو «ىوهم اهضفخأو «ةنوعم اهرثكأو «ةنؤُم

 «هرمم يف ناطيشلا دوُجو ىلإ قهن اذإ هدشرُيو «نيدسمملا نم نوكي نأ وأ «ضرألا يف راج
 رصانع كش نود  اهتلمأ دقف ؛ لغبلاو قارّبلا نيب ةقالعلا اّمأ . ”هرذحيو «هنم هللاب ذوعتيف

 هلراص ؛كلذلو «رامحلاو A ge بكرم وهف .بيجع رمأ هقلَح يف لغبلاف .ةريثك
 قيهنو AA ليهص نم دّلوُم  هتوص يأ  هجيحش كلذكو . JH تالا مظعو رامحلا ةبالص

 نيعيرأو عيرأ ةنس ثداوح يف قيرطبلا نبا خيرات يف ؛نكل « هل دلوي ال ميقع وهو .رامحلا

 ام بجعأ اذهو ؛َضيبأ ًالغيو ًءادوس ةرجح نطب يف تدلو سلبانب ةلغب نأ «ةئامعبرأو

neيف ةيادهلاب فصوي انايحأ هقالخأ يف نعطلا مغر  لغبلاو  JÉةّرم هكلسي قيرط  

 عم ءاهراطوأ ءاضق يف كيلاعّصلا ةديعقو اهرافسأ يف كولا بكرم كلذ عم وهو «ةدحاو

 .22ص «3ج ءريسفتلا «ريثك نبا (1)

 . 14ص كانه رظنا ءصّصّقلا يف ثْنوُيو ركذي قاربلاو .5ص ه3ج ٠ ءريسفتلا «ريثك نبا (2)

 .303. 302 ص صم ؛ 1ج EN De ؛يريمتلا (3)

 . 174 ص «1ج « ىَربُكلا ناويحلا ةايح « ي ريما (4)
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 نم هل ناك ام ص اخ هترهش دمتسي لغبلا کلو PIRN لوط ىلع هربصو لاقثألل هلامتحا
 abadi هتّيطم تناك P af ال اركذ تناك اهَّنأ ودبي يتلا دَّمَحُم ةلغبف . دمحم عم نأش

 يف اهطسقب pal ؛ءابهّشلا اهتينكو «لدلدلا اهمسا «برحلا يف اهبكريو ءرافسألا يف اهبكري

 اهرمأ نم ناك ام يوري سنأ اهو . تازجعملا نايتإ ىلع هدعاسُتو ءاهبحاص عيل «تاوزغلا

 لاقي يتلا «ءابهّتشلا هتلغب ىلع- لي - هللا لوسرو co موي نوملسملا مزهنا امل :ةرم تاذ

 ist ىح «ضرألاب Gia تقصلأف .يلدسأ لدلد :هللا لوسر اهل لاقف Jai» اهل

 «موقلا مزهناف «[ . . ]”نورصنُي ال؛ مح" :لاقو مههوُجو اهب ىمرف ؛ بارت نم ةنفح و
1 030 

 i ””فيسب مهانبرض الو nbb الو «مهسب مهانيمر امو

 ريمحلاف Ds» ءايبنألاب ةقالع نم اهل ناك امل لاغبلاو a ص َصَقلا ce دقو

 يف ىظحت يهو [ . . ] ةعاجّشلاو ربصلاو عضاوتلاو رقفلاو ALU ًازمر موقت  اهثانإ ةصاخو

 ءاهقيرط تّلض يتلا نالا نع ًاثحب ضرألا يف ليئومص برض دقف « ةّصاخ ةناكمب ةاروتلا

 pps حجت نانأ رهظ ىلعو ul دوج ىلإ هئدشرأ نانأ نم اريثك ماعلب مّلعتو
ÈSسدا حيسملا لخد اضيأ -اهرهظ ىلعو . ىسيعو  Le es HS É Aa 

 E قيقحتل الإ دّمَحُم اهبكرامو ca مَدَبريّسلاو ee EU زمرو «ءايبنألا
 نأ صّصَقلا رايتخا يف طسقب لغبلل ةّيباجيإلا ةروّصلا هذه تمهاس دقو . RE هتعاجشو

 سرق ةثيه ىلع نكي ملو « لغب ةئيه ىلع هنوك يف USE : هتئيه لثم ةئيه ىلع قاربلا نوكي
 عارسإلا يف ةيآلا راهظإل وأ «فوخو برح يف ال «نمأو ملس يف ناك بوُكرلا نأ ىلع هيبنتلا

 50 عارسإلاب اهلكش فصوي ال ةّباد يف بيجعلا

 .174ص « 1ج « ىَربكلا ناويحلا ةايح «يريمدلا (1)

ets" @)تناك - لک هللا لوسر ةلغب نا ىلع ثيدحلا لهآ  AKS1٠ج ؛ ىّربُكلا ناويحلا ةايح «يريمألا 0  
 ىشنألاو ركذلا ىلع عقت دارفإلا ءاهو ءدارفإلل اهيف ءاهلا ةلغبلاو «سنج مسا JA : :انه ركذيو .180ص
 . 'ةرمقلاو ةدارجلاك

 180 ص ء1ج EN ناويخلا ةايح « يريمدلا (3)
(4) Dictionnaire des symboles, t 1, article: âne. 

Te ge SZN ناويحلا ةايح « يريمذلا )5( 
 ( à TO.147ص ء1ج « ىَربُكلا ناويحلا ةايح



 يف نمكي ال صّصّقلا يف بيجعلاف .ةّيضقلا هك ىلع يريمدلل لوقلا اذه يف فقتو

 مك «ناسنإلا لأ ام اهرايتخا Je ناسنإلا هقفي ال Éa تاناويح JEU اهرايتخا
 ىلإ ناويحلا برقأ لغبلاف .ًابيجع فولأملا Sya at atep al يذلا كلذ يف لحدا

à Čهيلع تظفاح اذإف . هتيشم يف هزيمي يذلا ءطّبلا نوفرعي مهو .هودّوعتو «هوفلأ  

seraiةزجعُلا ترهظ 'عارسإلاب اهلكش فّصوُي ال باد يف بيجعلا عارسإلا” تفاضأو  . 

 GS سالا ملاع نم هدمتسا ام ىلع موقي al يف بيجعلا ذأ ىلع فقن ىرخأ ةرمو
 ةّصقلل عماّسلا ىؤر نم رامحلاو لغبلا ةروُص بيغتو Dat ًاديدج يوتسيف «ةديزم رصانعب

 لید الاعارس لا onde ريغ ىريال دعبل ققألا يف هلايخ درشيو « ةبيجملا

 ملاعلا ىلإ نينحلا هدواع قاربلا مسا ظل :juny هلايخم قامعأ يف ةنوزخم ةروُصلا ىقبتو . هل

 ."بيرغلاو بيجعلا" ملاعلا ىلإ دش سائلا شي نأ : هتفيظو صَصَقلا iog كلذك . بيجعلا

 ناَعَمَللاو ءوّضلا والت ىرت هيف sapal رخاز ونعم لقحو بيجع عفو وذ قارلا ظفلف
Bb ao)ةفطاخلا ةيؤرلاو ةداعلل ةق ةقراخلا ةعرسلاب رعشت هيفو .  „ASÍ 

 «بابتضلاو ميغلاو راطمإلابو «باحسلا كاللا اهب رجزي روت نم طولا ةبرضب رس ا قو

 يف cat دوسألاو ضيبألاب رصف ءناولألا كيلع طلتختو à عَ Siy ةشهّدلاو ةَّريخلابو

 يف لاغيإلا ىلإ ْصّصَقلا ترّطضا الف «ةّيادلا فصيل ًايفاك مسالا اذه ناك دقو . "ماظن

 يهالف . LE ريغ نم فناعز وأ «رثُك مئاوق وأ ٠ فلأ ةحنجأ نم GE نيكمت ىلإ الو «فصولا

 ريشثك نبا ىفتكا دقو . املا يف حبش يه الو «ةمئاق فلأ ىلع باسنت يه الو ؛ءامّسلا يف ريطت

 اهنول ىلع es ءًاعيرس ًافصو بدلا هذه فّصَوِب قاربلا اهيف رد يتلا ثيداحألا لك يف

 اهبكريل ؛ةمّجلم ةجرسم بابلا مامأ اهمايقو «لغبلاو رامحلا نيب يه يتلا اهتثيهو «ضيبألا
 © ةداعلل ةقراخلا ةعرسلا ىلإ كلذب  ًازمار ءاهفرط ىهتنُم دنع هعضت يذلا اهرفاحو ء دّمَحُم

 قرب ةدام ءبّرَعلا ناسل «روظنم نبا : يف ةفلتخملا يناعملا هذه رظنا (1)

 «3ج هريسمتلا ءريثك نبا :رظنا .ةحنجأ اهل ركذي مل هّثكلو ءاهفصوو ؛ اثيدح رشع ةعيرأ يف قاربلا ريثك نبارگد دقو (2)

 (قاربلا-) هیذخف يف“ :وّه ريثك نبا دنع هدجن ال ًارصنع رگذو .ءايشألا كلت 65.5 نم ماشه نبا ناكو . 23 4ص ص

 ةريّسلا «ماشه نبا :رظنا . عيرّتملار يّسلا ىلع ةباذلا عفدل لب «ناريطلل نيَحانج ا لعجي ملف « "هلجر امهب زفحي ناحانج
qeاهيلع تفضأو « بالا فصو يف تحسون صمق كلذ بناج ىلإ تعاشو . 243ص «2ج 1م  poleةديزم  

 .Jamel Eddine Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomet, pp 15 - 17, 183. : يف كلذ رظنا . ىرخأ
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 ii توحنلا دلا نم تغيص يه الو «مالغ هجو اههجو ةَّباد هدنع قاربلا تناك الف

 يوتسيو ؛ءيش يف A ةلغب نع فلتخي داكي ال افولأم Use لب ."”توقايلاو
 Pole ةيؤُر مهضعب هآرو «ةدّيج ةفرعم هنوفرعي « ريغ ال ساّنلا لاغب نم ةلغب  انايحأ

 هلمعتساو مد[ ””هبكرت ءايبنألا تناك“ LE iy ىقبي قاربلا نإ ؛ كلذ عمو
 .ةرم لوأل قيتعلا تيبلا عقوم فشتكا هيلعو « ةكمو ماشلا نيب لاقتنالا يف ميهاربإ

Sلمعتساو « ميهاربإ هيبأب دمحم ىدتقا  de.ىظحي هّنإف ءايثدلا ةايحلا يف قاربلا  

 - مالّسلا مهيلع  ءايبنألا CR :ًاروخف هبحص كلذب ثّدحُي ناكو . هبوكرب ةرخآلا يف هدحو

 .“ . . ]قاربلا ىلع ثَعبأو «هتقان ىلع حلاص iiy «[ . . ]باودلا ىلع ةمايقلا موي

 هسفن دجيل «ءارسإلا ةليل اهكلس يتلا قيرطلا «ثعبلا ةعاس ديعي صّصّقلا هلعجت قاربلا ىلعو

 . بلا يدي نيب لثمي ت يح ؛ سدا تيب يف ىصقألا دجسملاب ةرخّصلا دنع  ىرخأ ةّرم

  ءارسإلا ةليل  تعضخ ضرأ ىصقألا دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا نم قيرطلاو

 اهيف افغ ةظحل يف GLS تناك الو «فاشتكالا ناك امل قابلا الولو GEA فاشتكالل
 ىلإ دمحم لزنو «قاربلا تفقو GÍS .مالسإلا ةضبق يف ملاعلا نم ةريثك عاقب تطقس à قلخلا

 DA يف تلخدو af ىلإ ةرفاك نم ضرألا كلت تبلقنا ؛ عكرو ءاهيلع ىّلصو «ضرأ
 نم ًالكش عكرلا ناكو ؛ءطولا ةباثمب اهيلع مَدَقلا عضو ناك . ةملسُم ةعضاخ ديدجلا

 يف رشتني ؛مالسإلا عقو ىلع هتريسم خيراتلا أدبيو «يضاملا ةحفص ىوطُتف . باصتغالا

 ئلآللاو رهاوجلا du «ناسنإ هجو هل ناويح يهف «ًابيجع رثكأ ًاروص قارّبلا ذخّتت ةعئاشلا جارعملاو ءارسإلا صّصُق يف (1)

 .Jamel Eddine Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomet, p 283. : توحنم JE Kiss «توقايلاو

 ةدوجوم ةروص يهو -ECT !5ص ص هرظنا) هجارعم يف ةعيدبلا ةروثملا هذه ىلع BE نب نيّلا لامج ظفاح دقو
 .Le livre de l'échelle de Mahomet, pp 99 - 101. :ًاضيأ ينيتأللا جا ارعملا يف

 لاب io nt هنأ ريغ «هذه مكلاغب «هذه مكياودب ًاهبش ىندأ بادب انآ اذإف [ . ]  :لاق 3 يبتلا نع (2)

 . 12ص 3e «ريسفتلا «ريثك نبا ON هل
 .هذو هذك يه : هللا لوسر لاقف . يل Gio :ركبوبأ لاق” قارُبلا اهمسا ةّباد بكر هلأ سالا دمحم ربخأ امل (3)
 . 6ص «3ج ءريسفّتلا ءريثك نبا ,"اهآر دق ركب وبأ ناكو « هلا لوسر ag : لاقف

 . 12ص ء3ج «ريسفتلا ءريثك نبا (4)
 .147ص ilg « ىّربُكلا ناويحلا ةايح « يريمدلا (5)

(6) Jamel Eddine Bencheïkh, Le voyage nocturne de Mahomet, p. 283. 
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 ملح اهتليل مالسإلا راشتنا ناك دقو ملل ا يف رمألا متي امك DAE «ماظن يفو ةلوهسب ضرألا
edanaىلع نوطقسيو «نيدلا لبقتسم نوفرشتسيو « هب فرشتسي «ةعومجلا ملح هئارو نمو  

 . ليمجلا ملحلا كلذ lis مداقلا نمّلا

 راص لب «ةريزجلاو ةّكمو ANS نبا دمحم دعي مل . خيراتلا هجو ريغت ةليللا كلت يف
 ةئادلا هل تداقناو «ضرألا هل تملسأو ASW هل تعضخ «دودنللا فرعي ال ًاينوك اناسنإ

yiاهبنذب تقربأ ةقان لثم اهبنذ تكرح ْذِإ ؛اهبوُكر بعصتساف «ةيادبلا يف هيلع تعّنمت يتلا  

Mpa خخ ,,2 “و s. s 
 "اهبل رايذلا كلت يف ةأرما عوضخ ةعضاخ هل تناد مث «تعتمتو «تقرب ةأرما وأ «حاقلل .

 تدك اهموي . ىَّلصو «لزنف . برثي ناضحأ ىلإ «لخن تاذ ضرأ ىلإ قاربلا هتلمحو

 .شيعلا ولحي اهيفو «ةرجاهملا اهيلإ «نأش مهل نوكيس راصنأ اهيف ءروُت تاذ ةنيدم «ةبيط

 . ةلحّرلاٌرمتستف «هب زتهت «قاربلا رهظ ىلإ داعو ءاهبارُت ىلع هنيبج ةمصب OU اهيف كرتو

CEءاهفرط ىهتّم دنع هتعضو ًارفاح تعضو  LU,عم اهالجر توتسا ةبقع تدعص  
 4 )3 لم كرر 59

 ةفراو ةرجش دنع « ىرخأ ضرأ يف تفقوو PE عم اهادي توتسا تطبه ,CE ءاهيدي

Eىّلصف  ىّسْوُم ةرجش يه كلتو «نيدم يه كلت  . fs؛ائيس روط ىلع جرع  Le 

dsانه  راهناف . ىّلصف « سوم هلا  SL yدوهيل مويلا ضرأ الف «ميدقلا نيّدلا ملاع » 

 der نب حيسملا ىسيع دكو ثيح ؛محل تيب ىلإ قاربلا هئلمحو . ليئارسإ ينبل نيد الو

Laiطقسو «ديدجلا نيدلا يف ضرألا  هتالصب تلخدف «قباّسلا نيّدلا قلطنا ثيح ؛ انه  

 «قيتعلا ءانبلاو ةيدقلا ةراضحلا زمر AA تيبلا ىلإ قاربلا هْءلمحو .ًاراهنم ةّيحيسملا ملاع

 لامجلا تايآ نم ةيآ هوغاصو نجلا ةحنجأو ءرشبلا دعاوس s «ءادعألا موقلا دادجأ حرص

 يناعملا نمو .14 «6 5 نص ص «3ج «ريسفّتلا ءريثك نبا :تعضخ مث «هنم ترفنو «ةيادبلا يف قاربلا تصمت (1)
 اذإ قيرابم قوُنو ءًاضيأ تقربو « حاقللا دنع هب تلاش «قورُيو قربم يهو ءاهبنذب ةقاّثلا تقربأ” : قاربلا ةدام سفن نم

 تضئرعت اذإ «تقربو تقربو ءاههجو رئاسو اههجوب ةأرملا تقربأو“ ؛”حقالب تسيلو codés ءاهبنذب تلاش
 نبا «'تشيزت يأ ؛ تقربو ةأرملا تدعرو .كلذ لعفت «قيربإو ةقارب ةأرماو . دْمَع نع هترهظأ ليقو «تنسحتو
 . قرب ةدام ؛بّرَعلا ناسل «روظنم
 .16 +14ص ص 3g ءريسفتلا ءريثك نبا (2)

 تيب ىلإ مث ءانيس روط وأ نيدم ىلإ برغي نم daba اهيف لقتنا يتلا ةّيضرألا ءارسإلا ةلحر لحارم فلتخم رظنا (3)
«etىلإ مث  cieريسفتلا ءريثك نبا : يف ءًاعيمج اهيف هتالصو » Bg14 «6-7ص ص . 

547 



 اوُلصف «ءايبنألا لك ,AU ءًادجسم موقلا لكيه حبصأ . حرصلا طقسو .نفلاو

 .ديدجلا نيدلاب ًافارتعاو « «ديدجلا ديسلاب ءافتحا هفلخ

 UN يدي نيب ىفطصملا اهيف لثميس يتلا «جارعملا ةلحرل ًادادعإ ءارسإلا ةلحر تناك

 لّصحو «ريدقتو فارتعا لب  قيرطلا يف وهو  يظح ؛كلذل . ةمزآللا ةّيعرشلا هيلع ىفضل

 هذه" : D متاخل رينا ريصملاب أبنأ ام ءالولا نمو à ميظعلا نأّشلا ىلع لد ام تامالعلا نم

 مالسإلا نكي مل . ماقملا ةعفرب ًافارتعا هءارو ةالص يف ءايبنألا ءالؤهو . مالسو LA يف ةكئالملا

 «هقبس دّلخُيو ,هقوفت  كلذك  يبحُي ناك لب ءبسحو هلشيو هحرص ناینب y  اهموي -

 EA N عير

 ٌرخف .مالسإلا قالطناب نمّرلا اهيف فّقوت ةظحل .رفصلا نمّرلا ناك ةلحّرلاو ةلحّرلا نيبو

 ًادجاس I ريغ AE ملعي ال نيذلا هتكئالمو «فالآلاب نودع نيذلا هئايبنأب « يضاملا

 .نيدلا راتخاف e لجرلا دلو لف وأ .نيدلاو لجرلا دلو ةظحّللا كلت يف . ميظعلا ثّدَحلا داليمل

 «نبللا راتخاف ””عيمجلا وأ ؛ءاملاو نبللا وأ «رمخ لاو لسعلاو نيّللا نم هيلع ةينآلا" تضرع

 Pa ةياوغ اهيف ْذِإ ؛رمخلا درو ÉI هيلإ ىدهو «مالسإلا باصأ ي GA ؛©ةرطفلا باصأف

 Vel لاملا ليصحتو مثإلا ةباصإو ىَرْبكلا ةنتفلاو

 ًادَمَحُم لعجو «ةصرقلا منتغاف ءرظنُيو ءاهل عّرشُيو «مارحلا ةرمخلل سسؤُي a ناك
 ةفرعملاب هلٌرّقُيو :ةسّدقملا هَمْغبص دمحم يستكيف . ناسنإلا ىلع مرحُت نأ لبق heath ايعاو

 ثيداحأ نم ثيدح هنم ولخي ال يذلا نبللا حدق úi .مالسإلار اب ةطاحإلاو «ةيدقلا

Jamel Eddine Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomet, p. 240.1( ( 

 ص :3ج ءريسفتلا ؛ريثك نبا «"ةرطفلا تبصأ" :ليربج هل لوقيف ءنبللا راتخي دّمَحُم ىلإ ةينآلا مّدقت ةرم لك يف (3)

 3 bi وهف ءانبل برشي هلأ ىأر ْنَم' :هلوق لوسرلا نع ةّيورملا ثيداحألا يفو .21 +15 12 417 49 46 45

 ماج ا ؛ ملسُم : يف نيّلل ةدجمملا ثيداحألا فلتخُم رظناو .84ص « مالحألا ريسفت يف مالكلا بختم i نيريس نبا
 .105. 104 ص ص tóg ۰3م » «(نيللا برش زاوج باب «ةبرشألا باتك) à ؛ حيحصلا

CE )4(ليربج هل لاق ةرمخلا حدق در  + Ces yوأ  re dcىلع مرحتس اهتز  

Lotنم لعبتي مل اهنم تبرشولو  à MN21 219 ء12 ,11 ؛6ص ص :3ج ءريسمتلا ريثك نبا . 

(S)113ص «مالحألا ريفت يف مالكلا بختم ؛نيريس نبا  . 
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 قلخيو «ةفلألاو سنألاب ًاروُعش سلا يف ثعبيف ؛بابلا اذه يف ربخ الو Las الو «ءارسإلا
 «نيللا راتخيو « ةيرغملا لئاوسلا دري يذلا لهكلا لجّرلا اذهف .ًاليمج ًارحاس ًاعاقيإ ص يف

 . يدث نع ثحبي ًاعيضر لايخملا يف بلقني

 رعش الو طق 3 ملا عضر ام ًالفط لهكلا يف ىرتو cpl يضاملا ىلإ ةروصلا كلمحتو

 نم رثظ يدث لفطلا يفكيأ ؛نكلو « هتعضرأ رثظ يدث ءارو Les ىرج .دهدهلا اهيدث ةرارحب

 EE انتر لوو «نمّزلا فقوت ۔اهتعاس هّنألف ON دمحم راتخا اذإف !؟ودبلا رآظأ

 بارش لكل زمرو «لئاس لكل ةروُمص نبل نال ؛نبللا راتخي NS ملحلا يف قلطناو

 ءاملا يف ىري الف ؛هسفن ناسنإلا ىلع ot كلميو . ا نیل وه بذع بارش BS «بذع

 Ba تاهّنُأ دنهلا محالم يف نأّشلا وه امك تلَّوحت راحب يف هريغ ىري الو con ريغ
 وُو . ”ماعطلا ةرفوو لمألاو مالا ءاذغلل زمر OS ؛رشبلا لك ىّدغتيف «بذعلا لئاسلاب

 لاكشأ نم لكشو «' Pa عم تاللا la داو نيل دنع ةروثم

 ds ةّيردلا قيرط قش ليبس يف رهّطلا

 دادزيو «ءايضو ًاثفد ةليللا دادزتف Vo» رفاسملا برشي «ةئفادلا ءا ر ةليللا هذه اه يف

 ءدسجلاو حورللاشعنم الماك ءاذغ باصأ دقل . ءافص دادزيو ee ًاروعش عش رفاسملا

 . ءاقترالل جارعملا بصُت دقو «ةلحّرلا أدبتلف . ءامّسلا ةلحرل ةبهأ ىلع ىوتساو

(1) Gaston Bachetard, L'eau et les rêves, p. 158. 

Gaston Bachelard, L'eau et les rêves, pp. 159 - 161. : يف يناعم ا هذه رظنا (2) 
(3) Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 295. 

(4) Dictionnaire des symboles, t. 3, article: fait. 

 SE ؛اهنم دحاو يف ادعام ءهدحو GS يف دمحم برشي ؛ءارسإلا ةّصق يف ريثك نبا ss يتلا ثيداحألا يف (5)
 كلذب  ءاملا يستكيف «ءاملا هيرش انه Le RE الو . 19ص ء3ج ءريسفتلا ؛ريثك نبا : نبللا tn «ءاملا برشی

dé Vo e-ةروصلا هذه ركع » YHليربج هيف لاق «دحاو ثيدح يف  Aالا حدق در دقو  CET 

 يتلا ىرخألا ثيداحألاب ءانراق اماذإ ؛ًازاشن ثيدحلا اذه .Sy 6 ص «3ج ءريسقتلا «ريثك نبا ءا تقرع

 درت ملو «هنع تكس db ؛هنم برشی مل ًادّمَحُم نأ مغرف à لسعلا ام . هنم برشي ًادَمَحْم تلعج وأ «ءاملا نع تتكس

 ريسفت يف مالكلا بختم «نيريس نبا :رظنا ؛ةفلتخُم زوُمُر هلو «ءاود لسعلاو . هنأشب  ليربج نم ةظحالم ةيأ
 يف كلذ رظنا .ءاودو ءاذغ هلثم لكشف « نیلا نيبو هنيب عمجي ام ًاريثك tt نأش هنأش  لسعلاو à 86ص «مالحألا

Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 296 - 297. 
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 :ديعبلا قفألا يف قيلحّتلا وأ جارعملا 3

 ةريسع «كلاسملا ةرعو « ليربج ميلعتو قاربلا عارسإ مغر « جارعملا ىلإ قيرطلا تناك
 وهاس A باب نع ouais « مدقتلا نم ًادَمَحُم عنمت ةريثكلا زجاوحلا اهيف تماق .ذفانملا

 نع ًايحنتم هوعدي ءيشب اذإ' اهؤطت GLI مادقأ تناك يتلا ضرألا عضاوم نم عضوم يف

 ملف «ةكلاسأ ينرظنا ءدّمَحّم اي" : هنيي نع عاد هاعد مت .بجُي ملو «تمصف « 'قيرطلا

 ملو «هبج ملف «كلأسأ ينرظنا AU اي“ :هراسي نع عاد هاعد À .هيلع مقي ملو « هبجُي
 DA ؛ريسيوُه امنيبف CS تافاسملا فلي ناك يذلا قاربلا ىلع ةلحّرلا لصاوو . هيلع مقي

 ينرظنا ؛دَّمَحُم اي :تلاقف .هللا اهّقَلَخ ةنيز لك نم اهيلعو WE» نع ةرساح ةأرماب'

 وه اذإف ءًاماهتلا ضرألا مهتلي قاربلا ىلع ىضمو اهبل قب ملو ءاهيلإ تفتلي ملف ؛ ”كلأسأ

 . "اهدنع فقي ملو ءاهزواجتف ءًابيرغ ًاتمص ةتماص قيرطلا بناج ىلع زوجعب

 فّوت اذإف «فّقوّتلا ىلإ هوعدت SLA تاءارغإ تناك بناج لك نم تاءادّتلا هذه

 «ناحتمالا يف حجم الو PÉ اهدنع فّقوت امو ءادَمَحَم ترغأ ام اهّلكلو . ةلحّرلا تفّقوت

 نأ دارأ «سيلبإ هللا ودع كاذف ؛ هيلإ ليم نأ دارأ يذلا ÉN :ءايشألا هك همّلعي ليربج هءاج

 تدوهتل هيلع تفقو وأ ُهئبجأ ول كَل امأ «دوهيلا يعاد“ كاذف ؛ًانيمب كاعد يذلا اًمأو . "هيلإ ليغ

 OL ترّصنتل Past ول كن Ê ءىراصتلا يعاد“ كاذف ؛ًاراسي كاعد يذلا اًمأو . أ
 اهتبجأ ول GÉ GI ءايندلا" كلتف ؛ هللا اهّقَلَح ةنيز لك نم اهيلعو اهيعارذ نع ةرساحلا ةأرملا اًمأو

 بناج ىلع َتيأر يتلا زوجعلا كلت ÉT . "ةرخآلا ىلع LAN OL تراتخال ءاهيلع تمقأ وأ

 تحضّناف .'زوجعلا كلت رمُع نم يقب امك ًالإ ايندلا نم قبي مل“ :ربتعا ن ةربعف ؛ قيرطلا
 D Jen EN ميلعتلا لظ يف روبل ا اهمعف «روسجلا ةّصقلا رفاسُأ رومألا (6

 -12 6 ص 13 «ريسمتل EN ءريثك نبا : يف تاوصألا هذه رظنا (1)

 اضفار ريثك نبا اهتود يتلا صم LRO .ىرخأ يف صقنيو cu ضعب يف تاءارغإلا ددع ديزي (2)

 :رظنا « ضفر قاربلا نكلو «ءانسحلا ةتفقوتسا امل فوقولاي قاربلا رمأ هنأ هريغ دنع 555 ؛نكلو ءاهّلُك تاءارغإلا
Jamel Eddine Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomer, pp. 18 - 20, 184 , notes 8 - 11. 

 .12 26ص ص 13e «ريسفتلا «ريثك نبا : يف « دمحم ىأر ال ليربج ريسفت لالخ نم ميلعتلا اذه لمجُم رظنا )3(
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of als sus LH اطر ELU 

  «05 pdtاهيف كش ال ةقيقح ىلع فقوو :  LUIJودبيو . ةبيرق  Ofدق ةبيرقلا ةياهنلا هذه

 دنع تلكش  Late ESافارشتسا ناك جارعملا نأ رعشتل كلِ ىح ,هقرافُي ال اسوهو ءآمئاد

 جارعملا ةلحرف . ايلا ةايحلا نم سئايلا نينح اهيلإ نح رفاسملا ٌنأكو « ةبيرقلا ةياهّتلا كلتل

 وُ ةلحر تسيل  napol oرمث نع ةرجّشنلا يف  Aشماقلق وُ الو
TA رمأ ىصع ام دَّمَحُم . "توم ا اهعم يفتني يتلا ةبنلا نع ثحبي رحبلا قامعأ يف برض 

 ةلحر يف ناك دَّمَحُم . شماقلق لثم ريزع قيدص نادقفل ةهلآلا نم رأثي ماق الو ءمدآ لثم

  » hs LAناميإ ةلحر هتلحرف . نيرا هدنج هتمدخ يف عضيو «هدعاسب بلا ذخأي اهيف

UI هسفن اهيف دَّمَحُم طاحأ دقو .دن وأ هل ضراعُم لظ يف UNE يف ةلحر . رك ال 

BIÉ نع هسفنب عفتراو « جرهيو ةنيز لك نع Ce ضمغأو « حاجتلا هل ad هنأش نم 
 حجنت نأ دال ناكف ءامكحُسو ًاليوط ةلحّرلل دادعإلا ناك دقل . هيوشتو الرّحلة 

 :جارعملا باصتنا 1

 ةرتاوتما صّصقلا لك يفو ,"اهنع داش اهنم دحاو يف ادعام «ريثك نبا STE يف

 دنع ةبادلا طيرت كانه . سّدقملا تيبلا يف ىصقألا دجسملا باب دنع قارُبلا رود يهتني « ةفورعملا

 هيف دعصف ءاهيف ىقري جرد هل «مّلسلاك وهو" : دوعصلل جارعم dd بصنُيو «ءايبنألا رجح

 تناك يذلا" هسفن وه دمحم جارعمو .”””عبسلا تاوامّسلا ةّيقب ىلإ مث ءايندلا ءامسملا ىلإ

 هرصب قشي نيح .cd جارعملا نم نسحأ قئالخلاَري ملف ؛ مدآ ينب حاورأ هيلع جرعت

 آقاوت دمحم ناك . Patins an ىلإ احماط هرصب قشي امّنإف ءءامسلا ىلإ ًاحماط

 ءابرلا ءاقل ىلإ موقلا ةفوصنمك ةقاتشم اهيف دّمصت ءاهيلإ ةنمولا حورلا قوت ءامّسلا ىلإ

 ةمحلمب وأ ةّيمدآلا قلل ا ةّصقب تنروُقو ca نع ثحبلا paies نم جارعملاو ءارسإلا Les تربتعا ام ًاريثك (1)

 ةءارق « جارعملاو ءارسإلا «3لصفلا ءرجحلا ىلإ نيطلا نم «وعيبرلا يلع يكرُت : يف ىحنملا اذه رظنا . ةيلبابلا شماقلق
 . 91-132 ص ص .ةّيمالسإلا br يف

 . قاربلا ىلع ءامّسلا ىلإ دعص ًادّمَحُم نأ انه ركذيو . 8ص «3ج ءربسفتلا ريثك نبا (2)
 .23ص :3ج ءريسفتلا ءريثك نبا (3)

 .12ص 3g «ريسفتلا «ريثك نبا (4)
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 هتفيظو فقت ال جارعملاف . ءامّسلا ىلإ حمطتو « جارعملاب بجعتف « جارعملا <g ريغ ىرت الف

 سفن يف فوخلا ىلع يضقتف «ساّنلل توملا ليمجت ىلإ هزواجتت لب « ab ةلآ هنوك دنع
 . ةلحرلاب مايقلا ىلع اهدعاستو « ةفئاخ ةبهار

 لطبلا يبتلا دلوم عم سدا نمّرلا ةياديو «يّداملا نمّزلا فّقوتب ثادحُي ءيش لك

 QE راد ذئموي تناك ضرألاو . ضرألا عم عطقي ءيش لك .وجلا يف ةلحّرلا قالطناو

keمحل تيبو ءانيس روّطو نيدمو «ةبيط /برثي :ةّصقو خيرات تاذ تادودعم ًاعاقيو  

 اوضرفو «ناركثلاو ENLI  اهضعب يف  عراصو OM اهعيمج تفرع .سدقكلا تيبو

 of تيب  مويلا  يظح ًاعيمج اهنيب نمو . خيراتلا يف اهرود تبعلو es ناميإلا نم اهيف
 . ديدجل ا نيّدلا خيرات يف ةّيماس ةمهمب اعلطضيل ؛صاخ فيرشتب ىصقألا دجسملاو

 موقلا aa يف موقت à NL نكامألا تاذ ءةّككم هذه :لاب يذ رمأ نع لءاسنتو

 «ءامّسلا يف رومعملا تيبلل ةروص موي اهيف قيتعلا تيبلا اذهو . ملاعلل es نوكلل زكرم ةميدقلا

 كلذ كانت نم كسانو «ٌرابلا ةنيدملا كلت نبا ءامّسلا يف جّرعملا لطبلا اذهو .ًالظو «هل ًاساكعناو

 ءافطصاو ليضفت نم اهريغ هب مهطاحأ ام جارعملا ةّصق مهتبلس ًاعيمج مه اه . مارحلا تيبلا

  تييلا موقي الو «ءاضفلا ةلحرل اناكم.ءامّسلا نم اهبر مغر .ةكم موقت الف . سدقم ءافضإو

 ءراطإلا اذه يف تيبلاو ةّنكم ديفي الو . جارعملا باصتنال ًاعضومبرلا تيبل ساكعنا هلأ مغر

 يف ةدحاو ةرم ولو ءامهرگد وه الو ءامهنم ءامّسلا ىلإ قالطنالاب بلاط وه الف ءّرابلا امهنبا
 !؟ىرث اي كلذ ناك ملف ,ab GR ةصقلا امهنع تتكسو ءامهنع تكس لب «كلت هتلحر

 ءارسإلا Las ضراعُت اهباحصأ دنع تماق ءلصألا ةّيماش جارعملا ةّصق تناك له

aاذه باهذلا نم عنمي ءيش ال ؟اهنع ةلصفنُم ءاهل ةقباس كش نود تناك يتلا  

 «مهتنيدم ةناكم اوزربُي نأ «مهريغ مه مهمه ناك سدُقلا تيب يف نوملسُلاف . بهذملا

 . ةمئاذلا ءامّسلا ةوظُح مهلانتو اهلانتف بلا دنع اهتلزنم اوعفريو

JS,صحافلاو ةّصقلا يف  » p DEUIENال توما ةدوُشنَأ سدا تيب  
 حوتفم باب يه اهو LR ءافتحالل ةظحل اوثعب « تاومألا ءايبنألا حاورأ مضت يه اه . ةايحلا
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 احاورأ ءراربألا نم هدابعوأ ءراّمْكلا نم هللا دابع كانو LÉ ىرتف «راّثلا ىلعو ÉH) ىلع

 اهضعبو رئاط اهضعب ISA يه اهو . ةايحلاو عقاولاب اهل ةقالع ال ءةبيجع ًالاكشأو ةييرغ

stملاع «رخآ م لاع ملاعلا ناب ةرّكذم اهيف م ةت «ةقلامع مئاوقب اهضعبو  

 اهدجسم مغرو «ءافطصالا فرش مغر- سدا تيبف .مامحلا هيلع مّيحُي ؛ةياكحو ملح

 كلت « ىرخألا رادلا ىقبت- مالسإلل اراد ةنيدملا مايق مغرو OC نمز ذم مئاقلا بيجعلا

 ميهاربإ ىلإ باستنالاو قبّسلا فرش قيتعلا تيبلاو ةكملف .ساتلا ةايح عْفَد يف كراش ال يتلا

 ثاعبناو يلا ةدالو فرش قيتعلا تيبلاو Éy . ىلوألا ءارذعلا ةسادقلاو «ءدبلا يف ناك يذلا

 فرش قيتعلا تيبلاو ةكملو .ةعساولا هللا ضرأ يف راشتنالل مالسإلا ةقالطناو ؛ةرطفلا نيّدلا

 كاذو يحل اذه «مسوم É يف ةلحّرلا اهيلإ د شتو ءًرارم موي لَك راظنألا اهيلإ د شت ءةلبقلا

 cu AL .بضنت ال يتلا ةفرعملا نيعو «لصاوتملا ةايحلا عبن قيتعلا تيبلاو ةكم اذإف .ةرمعل

puضرألا هجو يف اموقي نأ ىصقألا دجسملاو  Tali؟ددجّتلاو مدقلا زمر «ىلوألا ! 

 .ثعبلاو ةمايقلا ةّصق رصانع ضعب جارعملا ةّصق Le ىلإ تفضأ ام اذإ ةياكحلا مهفتل كلو

 اهموي عارّصلا أدبيو .لاّجّدلا اذهو ءمّيرَم نب ىسيع اذه .سدُقلا يف أدبي اهموي ءيش لک

 ىسيع عارص دعيو GŠ ناسنإلا فرعي ال يتلا كلت «ىرخألا ةايحلا ىلع ناطلّسلاب زوفلل
Esلكش يه لب «ةايحلاك تسيل ةايح ةايحلا قلطنت «ةثيبخلا ىلع ةبيَطلا ةملكلا زوفو  

 مما ن جدع ناجا قلتو AR ثلا هايتي à تآوه ا ملا لاکشآ نم

 ءةايحلل iSu هذه . ىزيض ةمسق نيئودعلا نيّتخألا نيب مسقو c ”سدّقلاو ةكم نيب لصف دقل

 «شيعم عقاو ةكم فرشو .ًادغ فرّشلا سدقللو «مويلا فرّشلا ةكل .توملل سلا كلتو

 سدلا رظتنتو .رظتنيف ؛ةبيغ شيع ناسنإلا اهشيعي «ًازجنم رظتني عورشم سدقلا فرشو
 . ةايحلا ال « توملا هيف رشنت «نوكلل ًازكرم حبصُت ةعاس ءدوعوملا اهموي

 نايكلا اهاّنبتي تاعضاوم'وأ ءاضيأ عامجإ LIS S .ًاريبك اطابتعال ةغّللا نم نإ

 ىلإ اهتلآن وكت نأ ةّمألا تعمجأ دقو PAN EL ةسرامُم نم دارفألا نكميل f عامتجالا

 : ددّصلا اذه يف AU نيلكاج LS ام رظنا (1)
Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus, l'Islam de Mahomet, pp. 158 - 162. 

7 > 
 .117-118ص ص ليلدلا ةّيطابتعا رظناو .30 ء29ص ص هةماعلا ةّينسلألا يف سورد ءريسوس يد )2(
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 يحوُي ام ًائيش 66 «ءاقترالا ىلع هتلالدو ءًاقوطنم BII عقو ةّيباجي يإ مغرو .ًاجارعم ءامسلا

élبئاوش ود  . Labجا  GEةهّوشملا ةيشملاو علظلاو جّرَعلا اهانعم لقح ىلع ىغطي ةدام نم  

eطوُقّسلل ءانبلا ناليمو «لوبلا جرخم ةماقتسا مدعو «ةياغلا غو مدعو ثبُحلاو » 

 ds ظفل 4 ,À ةلحّرلا فصول جارعملا ظفل ريتخا َملَق .داسف اهُلُكو ."”سبحلاو

 «حمّسلا نيّدلاو مالسإلاو ةيفاعلاو ةمالّنسلا اهنم « ةّيباجيإلا يناعملاب ةرخاز DU ىلإ يمتني ظفل

 نم صالخلاو IR اهنمو ءهللا مسا ونه مالّسلاو «ساتلا نيب ةمئالا ملسلا اهنمو

 يف اب ف ي ءيش ال ؟ةّيضق رمألا ءارو pl ؟كلذ تلمأ اهدحو ةفدصلا يهأ .”تافآلا

 ةنيز ريغ اهل فصو ال «ةصوقنم We y هوروص امك Z جارعملا تمت ام اذإ َكّنكلو . ةلأسملا

 ةحضاو ةروص الو «هتاجردلددعال . PGA هرظن LAS ءرضنحملا مامأ ودبت «ةّيجراخ

 EAU لصو نيأ ىلإ يردن الف .هبعل يذلا روّدلا بوشي ضوُمُعلا ضعب نإ مت . هباصتنال

 ةلزن لك دعب هيلإ داع له pl ؟ىرخأأ ىلإ ءامس نم ليربج هلمح AU» ءامّسلا دنع هكرت له
 ٌثيح ؛ةرجّشلا غلب ىّمح ؛ًامئاق دومعلاك بصتنا له ؟ةيلاوملا ءامّسلا ىلإ هجرد ىلع عفتريل
 ترقفأ delai هيلع تمّنكت انجارعم D SEUL AI EN ةيؤرب يظحف بلا

 هتروص انيأر الو ءانل فشكنا الف «بيغلا باوبأ هيلع تقّلغو i pl ةملحُلا هتروص

 ءيش ال نم قلخت ملو ءاهجارعم paf مل انتفاقثف ؛كلذ يف ةبارغ الو . ةيفاصلا ةعصاتلا

 | ga اهنم ةدحاو لكل ناك ءاهريغ تافاقث لاونم ىلع تجسن لب ءًامّلَس

 اذإف . Wadi هتجوز NAN تناك هتحتو  ىلعلا يف ءامسلا برلا ناك ؛ءدبلا يف

 ًادئاع رگ مف « هتجاح ىضقف «لزنو LL A ءاهلعف سنجلا روُمُأ هيف تلعفو h هزه ام

 ًاليوط اوشاعو «ةعساشلا ضرألا مهما يف مهنّذل اودجوو «ءانبألا ربك مت ."ىتأ ثيح نم

 .213 212 ص ص « قاقتشالا باتك «ديرد نبا ؛ جرع ةّدام ءبرَعلا ناسل ءروظنم نبا :رظنا (1)
 . ملس ةّدام IIL «روظنم نبا : يف يناعملا هذه رظنا (2)

ee ad 22كلامتي مل حولا هآر اذإ «هنم نسحأ ءيش سيل لاقي ف نا  
 . 12ص Bg هريسفّتلا «ريثك نبا :كلذك رظناو .جرع ةّدام ءبّرَعلا ناسل ءروظنم نبا ؛ ”جرخي نأ

 اذهب ءافتحالا ىلإ سالا عفدي اهيف داقتعالا لازامو « ةّيويسآلا لئابقلا ضعب دنع ةرتاوتْلا صّصَقلا نم يهو (4)

cdنوعضيف  LEةيلمعلا نوديعيو «ةمركم نيت ةرجش طسو  Des VSكلذ يف رظنا  
Dictionnaire des symboles, t.2, article: échelle. 
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 ىلإ نودوعيو ءاهنضح GE «ةحماج ا تابغّرلا ةيبلتو توُقلا نع نوثحبي ءاهّلظ يف
 مهابأ اهيف اورصبأو ؛ءامّسلا مههوجو يف تقرشأ موي تاذو .اهنم سمأ اوجرخ يتلا اهنطب

 مهيلإ ىلدتيو « مّلّسلا لمعتسي دعي مل يذلا ومو « هيلإ قوّشلا مهّهف « ىوتسا شرعلا ىلع
 هلإلا ىلإ اذه «هيلإ اودّمصو ءاهلمعتسي ناك يتلا ab اولمعتساف .ىندأ وأ ءنْيَسوق باق

 . هوهب ىلإ مهريغو ءاذوُب ىلإ رخآلاو Mithra ارثم ىلإ كاذو ءسمّشلا

 «ناسنإ ةقيه ىلع ناك يذلا ميظعلا RE يار ءسمّشلا مههلإب سالا ىدتقا رصم يف

 نع-اوريل ؛ مّلَسلا هلثم اودّعصف . ةبيجعلا همّلس ربع ءامّسلا ىلإ دوعص حابص É يف هل ناكو

 نم هحور نّكمتت ىّتح ؛ ملل ارّمصُم جدو هربق يف اوعضو مهنم كله ْنَمو .ةهلآلا بنك
 تالحرلا كلت ىتوملاو توما يف ميك تدّلخو . سمّشلا روت ىلإ سمّرلا ةملظ نم عافترالا

Lenارثم دبعي كسان لكل ناك دنهلا يفو  Mithraلخديالف « ةيردلا يهتنت هدنع جارعم  

 Pas صيصاقألا كلت نم اديفلا تدّلخ دقو . هيلإ لوّصُولا دعب الإ بّرلا ةمدخ يف

 وأ Méru وريم A لبجلا نم لزني اهب يتلا همّلس هل ناك املثمف ءاذوُبب ءادتقا اذوب عابتألو

 بهذو « عبس رثب نم بوقعي جرخ' ةاروتلا يفو + قاحلل ملالس مهل تناك «دعصي هيلإ
 ةراجح نم ذخأو . تباغ دق تناك سمشلا OY ؛ كانه تايو ءاناكم فداصو .ناراح وحن

 ىلع ةيوصنم مّلس اذإو dal ىأرو .ناكملا كلذ يف عجطضاف «هسأر تحت هعضوو «ناكلا
 فقاو برا اذ وهو . اهيلع ةلزانو ةدعاص هللا ةكئالم اذ وهو .ءامسلا سي اهسأرو «ضرألا

 ءاهيلع عجطضُم تنأ يتلا ضرألا . قاحسإ هلإو ؛كليبأ ميهاربإ A EN :لاقف ءاهيلع

(bofًابونجو ًالامشو ًاقرشو ًابرغ دتمتو . ضرألا بارك كلسن نوكيو .كلسنلو «كل . 

 Haly «بهذت امنيح كظفحأو ؛كعم انأ اهو . ضرألا لئابق عيمج كلسن يفو كيف كرابتيو

 Palais ام لعفأ ىّتح «ككرتأ ال يال ؛ ضرألا هذه ىلإ

Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p. 95. : ًالثم رظنا a) 

(2) Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 140. 

(3) Dictionnaire des symboles, t.2, article: échelle. 

 . 15-10 /28 e نيوكتلا رْمس « ميدقلا دهعلا )4(
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 ةدحاو اهتفيظو  جارعملل liés cs مّدق ىلإ دشرُت «'”بسحو ةلثمأ هذهف

 Je ؛ةلحّرلا ىلإ ةوعّدلاو « ضرألاو ءامّسلا نيب طبرلا : اهفالتخا ىلع GUN كلت يف

 cn راوغأ رسو « لخادلا يف EAN ىلإ  كلذك  ليبس مّلسلا نكلو «ةبترلا يدي نيب
 . تاّذلا ملاوع فاشتكاو

 :ىلوألا Eat كلتو بوقعي - 2

sو 6,5  Da 
 . نْيلجّرلا نيب قري ءيش لكف . بوقعيو LE نيب جراحملاب نيتها دنع عمج ال

 «لّوألا دوهي دج ليئارسإ وه بوقعي . ليعامسإ E نم دمَحمو «قاحسإ ةّيرذ نم بوقحي
 LÉ ةفاقّثلا يف ريبك مامتها الو . ميظع ناش هل اكو «دیحولاو للا برلين دمحم رو
 ناك لب ؛ ةّلقتسُم ةصقب هّصخي مل هّنكلو Pia ةرشع تس نآرقلا هركذ . بوقعيب ةيمالسإلا

 هارت ىرخأ انايحأو © ”هيهاربإل نبا  ًانايحأ  هلاختو cube gs قاحسإو ميهاربإل ًاعبت ًامئاد

 ءاهبًالهاج ىقبت LÉ ءاهاضقف ءهسفن يق ةجاح هل . ”قاحسإل آنبا  ةاروّتلا يف امك .

 نم هعقوم - .ًاراصتخا -op دّدحف ؛هرمأ نم ضمغ ام حيضوت ٌريسفتلا لواح Pile ًالئاستم

 الو «سلجمب هحصخ امف ؛هريغ JD يف صّصّقلاو خيراتلا بك هثلوانت . Onal p YI ةلئاعلا

 dE ور اک ااا تا SL طن تور Dé الذ ا

 :رظنا « تاراقلا لك يف ةديدع gaa ةريثك Cas عوُضوملا اذهب تّمتها يتلا تاسارتدلا تود دقل (1)
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 138 - 142; Mircea Eliade, 
Traité d'histoire des religions, pp. 94 - 99. 

 «6 /12فسوي ؛71 /11دوه ؛84 /6ماعنألا ؛163 /4ءاستلا ؛84 /3نارمع لآ +140 6136 »133 »132 /2ةرقبلا (2)

 . 45 /38 ص 127 /29توبكنعلا ؟72/21ءاينألا 149 ‹6 /19مّيرَم 168 8

 27 /29توبكنعلا ؛49 /19مُيَرَم كلذكو .84 /6ماعنألا 1483 Le gel FA انْبْعَوَو $ (3)

SES $ )4(ءآَرَو نيو َقَحْسِإب  C5 GALدجو دقو .71 /11دوه  Da ndنيو $ يف  Ähىلع ةلالد 4  
 . هبلصل قاحسإ نبا هلأ
 .68 /12فسوُي (5)

 .176ص ilg ءريسفتلا «ريثك نبا )6(

 يَا قاحسإو ليعامسإ رابخأ ضعب ركذ يف سلجم" : يف هرگڏ لب ؛هسلاجم نم سلجم يبلعتلا هصخي مل (7)
  » eiةرظنا ؛هلمجم يف ريصق سلجم وهو  à “ilيف يئاسكلا هردو .38-90ص ص «سلاجلا سئارع :

 صّصتو GIBA هدب «يئاسكلا :رظنا pins ثعبم ne de ريصق Est an à ”ميهارب] دالوأ ثيدح'

 ”ميهاربإ نب قاحس]" لصف يف هركذ ءاج لب ءريثك نبا خيران يف لصف وأ بابب ظحي ملو .230 228 ص ص ؛ءايبنألا
 226 223ص ص ء1ج he Us» ةيادبلا «ريثك نبا :رظنا «"ميهاربإ ةيرذ باب“ نم
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 ةايح ةقالطنال Ets ne ًابيكرت  اهمّلسب ت :رهتشا يتلا بوقعي ةّصق CS دقو

  انجارعم حرص ءانب يف مهاسُي Le اندمت دقف «ةهرب اهدنع فقنلف . دوهي ىف ةديدج

 « ميهاربإو l نيب قاثيملل سيسأتلا صمق نم ةّصق «ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي

sإف [ . . ] ةمعتلا يف مظعأو ةراشبلا يف لمكأ اذهو“ قاحسإب هترشب ةعاس ةكئالملا هب 6  

 هّنأ مّمونُي دق ةخيّشلاو خيّشلا دلو ناك اكو .بقعلاو لستلا ءاقبل ديدش دلولا دلوب حرفلا

 . ةّيرذلاو بقعلا قاقتشا هيف يذلا بوقعي مساب «هدلويو « هب ةراشبلا تعقو «هفعضل بقعي ال

 AUS «مهنع حزنو « مهكرتو «هموق لزتعا نيح  مالّسلا هيلع ميهاريإل ةازاجم اذه ناكو

 دالوأب هتريشعو هموق نع لجو رع هللا هضّوعف ءضرألا يف هللا ةدابع ىلإ ابهاذ مهدالب نم
 ee مهب قتل « هنید ىلع « « هبلص نم نيح اص

 جوزت امل قاحسإ نأ باتكلا لهأ رگ" : ةبيجعلا تادالولا ae نم ةّصق بوقعيو

 ءاهل هللا اعدف Se تناك اأو ؛ةنس نيميرأ هرم ناك « هيأ ةايح يف ليياوتب تن اقف

 «صيعلا بّرَعلا هيمست يذلا وهو ءوصيع La AE تدلوف e تلمحف

 ا à al «هيخأ بقعب ذخآ وهو جرخ GE «مورلا دلاو وهو

 نأ كلذو . ءادعو عارص نم. Lg نطب يف امو هيخأو بوقعي ةايح لخت ملو

 ءيا نطب يف ت روت يلبق تجرخألإ : : صيع هل لاقف «صيعلا لبق جرخي DM دارأ بوقعي
Ai US,بوقعي هل  [ . eA Eرولا يدع وتس  

jsيمسو «هيخأ بقعب هذخأل ؛بوقعي امهدحأ  Àرخآلا  Las؛  SNنطب يف ىصع  

 ءامهُيَدلاو يف كلذ رتأ دقو . ءادعلاو عارصلا Je يف نطبلا جراخ امهتايح لصاوتتو ا

 تناکو :هركب هلال: بوقعي نم رتكأو صيعلا بحي قاحاسإ ناك" : كاذو اذه بح امهنيب قّرفف

Lilبوقعي بحت اقفر  ASدارأو ؛ةكربلاو ةّيصولا تقو ناح الو ."* ارغصألا هّنأل ؛  

 Ty نيو َقَحْسإب GSES > :ةيآلا ةراشبلا هذه ىلع تّصن دقو . 147 146ص ص «2ج «ريسفتلا «ريثك نبا (1)
DIR re27 /29توبكنعلا ؛72 /21ءايبنألا ؛49 /19ميَرَم :كلذك رظناو .71/11دوه . 

 23 ilg ءم a ةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نبا )2(

 .228 ص «ءايبنألا palais قلخلا هدب « يئاسكلا (3)

 .223ص lg cle ء ةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نبا )4(
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 ناكم بوقعي تمّدقو ملا تلاتحاف «بوقعي ىلع صيعلا راتخا «هينب يصوُي Ol قاحسإ

 هرصب ناكو « قاحسإ عدخناف «هرعشك ًارعش هيعارذ ىلع تلعجو «هسابل هتسبلأ دقو « صيعلا
 «نييودعلا نيوخألا نيب عارصلا ٌدتشاو .'”بوقعي كرابف ءيمع دق ناك وأ ءفعض دق

 نم ٌّدشت هل ةجوز ال ًاديحو ناكو . ىفتخاف .لتقلاب هدّدهتي صيعلا ناك . بوقعي لاح تءاسو

 بضع NEO ىلإ حمطي ومو «نايل هلاخ يح ؛نارح ضرأ ىلإ رَجاَهف .هرزأ
 PAS ىدحإ حاكنب زوفي ds « هيخأ

 ءاهلهجي يتلا ضرألا ىلإ لْحَرلا بوقعي دش SN ةلاحلاو فوُرُظلا هذه يف

 . هدّسوت وأ «هدنع تاب ًاَرَجَح هل i «َلُحّرلا طحف ءرفق ناكم يف ليلا هكردأ . اهفشتكي

 ءامّسسلا نم ا بوصنم tetes همون يف یار . هيلع ًافيض ءامّسلا بر لزن : ةزجمُلا تعقو اهتليل

 لوقيو «هبطاخُي ىلاعتو كرابت بّرلاو «نودعصيو « هيف نولزني ةكئالملا اذإو «ضرألا ىلإ

 ."ةلدعب نم كبقعلو à ضرألا هذه كل لعجأو ES رثكأو «كيلع كرابأس À :هل

 ملف «هضرأ ىلع ٌبّرلا ةرضح يف يقبو «ضرألا ًاعجطضم ناك .بوقعي ملح وه كلذ

 ىلع ىوتسا وأ «بوقعي ثيح ىلإ لزن برا ٌنكلو «ءامّسلا يف دعصي ملو  مّلسلا قلي

PERRET:عضو مت اهتليل ؛ٌنكلو . ضرألا نم ءامسلا تبرتقا اهتليل .  
 «ىندآ وأ « نسوق باق اهنم Jus Je «ءامسلاهلل : اهزواجت ءرملل نكمي ال يتلا دودخلا

 : Dle ًاحضاو كلذ ىلع فقت بوقعيل D باطخ رظناو .ريغ ال «ضرألا ناسنإللو

 «ضرألا ÈS كلسن نوكيو «كلسنلو U اهيطعأ اهيلع عجطضُم تنأ يتلا ضرألا"

 يف بوقعي يقبو .“ضرألا هذه ىلإ َكَدرأو ءبهذت امثيح كظفحأو ؛كعم انأ اهو [ . . ]

 نع سدا ناكملا وه «مّلسلا هيلع تيصتناو ْبّرلا هيف JE يذلا ناكملا نأ نمآ دقو «هضرأ

 «صيعلا SA نأ ديري قاحسإ ناكف à LS نيب فالتخالا زرب ثيح ؛ةاروتلا يف Ua ةصقلا ثدرو دقو (1)
ssنبا : يف ةرصتخُم ةّصقلا رظناو .27 ؛نيوكتلا رْفس «ميدقلا دهعلا « بوقعي هل تمّدق يتلا هتجوز نم ةليحب  

 . 229 228 ص ص «ءايبتألا صّصقو S ءدب «يئاسكلا ؛223 ص «1ج 1م «ةياهتلاو ةيادبلا «ريثك

 .223ص «1ج Iii ممألا خيرات à GA ؛223 ص ء1ج ء1 ءةياهنلاو ةيادبلا «ريثك نبا (2)

 223ص ص ilg ء1م «ةياهتلاو ةيادبلا à LS نبا (3)

 13-15 /28 «نيوكتلا رْفس à ميدقلا دهعلا (4)
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 اذه بهرأ ام :لاقو ءفاخو . ملعأ ال انأو «ناكم اذه SEEN G :لاق .ةرادج

 يذلا رجحلا ذخأو « حابصلا يف بوقعي ركيو .ءامسلا باب اذهو ÀN تيب الإ اذه ام .ناكملا

 تيب ناكملا كلذ مسا اعدو .هسأر ىلع ًاتيز بصو «ًادومع هماقأو ءهسأر تحت هعضو

 Page ةراجح  نيدلاب مهدهع Jol يف  اوسّدق ساّنلاو ءرجحلا سّدفت اهموي .“"ليإ

 .هسكدقو Cu هلعجو cagas رجحلا عفرف .رجحلا اذه يف ميقُم CN نأ بوقعي دقتعا
 بجمنأو «نهل نيتيراجو سمخلا هلاخ تانب «تاريثك ءاسن جوزتف «نارح ىلإ ةلحّرلا لصاوو

 يفو .اهنم EU يتلا ضرألا ىلإ دوعي نأ هيلإ بلّطو ءاّيين ثعبو « ىرثأو ءرثُك ادالوأ

 هاتأف ءساّنلا نم الجر بوقعي هّنظف «لجر ةروُص يف ةكئالملا نم كلم" هل ىدبت قيرطلا

 جرعف ؛هكرو باصأ كلا نأ الإ «ىري اميف بوقعي هيلع رهظف «هبلاغُيو هعراصُيل بوقعي
 ىعدُت نأ يغبني ال :لاق . بوقعي :لاق ؟كمسا ام : كا هل لاق رجفلا ءاضأ اًملف . بوقعي

1) 

 (de نم جرعي وهو بوقعي حبصأو [ . . ] ليئارسإ الإ مويلا دعب

 حيصأو « حرج A نم نمت عفد دقل . ديدجلا مسالا بوقعي باصأ رتبلا لظ يف

 يف لوحت ind نوكيل ريتخا . ًاريبك ءازجلا ناكو UELS هسفن مّدق ْنَمَك ناكف « جرعأ

 ديدجلا مسالا زارحإبو .ءامّسلا بر وأ ةكئالملا هل js يذلا همسا اهاطعأف cape ةايح

 ELI ىركذ هعفر يذلا رجحلا كلذ ىلإ ءسمألا بوقعي « ليئارسإ داع .نيدلا هجو ريغت

 يف فيط رجم ناك .برلا ةروص تريغتو . سدا تيب همس هلل ًاتيب هناكم ماقأو «برلا

 . اهنم هيلإ رظنيلو ءاهيف نلعتسيل ÉA توبب هل حبصأف ءرجح بلق

 . 1916/28 «نيوكتلا رفس «ميدقلا دهعلا (1)

 :ًالثم رظنا (2)
Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 188 - 189, 197 - 201 : Jacqueline Chabbi, Le 
Seigneur des tribus, l'Islam de Mahomet, pp. 42 - 49. 

 .225ص «1ج cle «ةياهتلاو ةيادبلا ؛ريثك نبا (3)

É Aتقطن امك « سدا تيب يناب (بوقعي -)  jatadi B e[ ام ][ .  OUيناب هلأ دقتعا يذلا  
< 58 ox a 

 هاّمس احبذم (بوقعي -) ینتباو' .176ص «1ج «ریسفتلا ءريثك نبا CASG ؛ هبارخ دعب هددج ناك ؛ pull تيب

 دواد نب DL كلذ دعب  هدَّدج يذلا مويلا سدا تيب وهو ءهيف نلعتسيل ؛ هئانبب هللا رمأو ؛ليئارسإ هلإ « ليإ

 ةيادبلا ءريثك نبا STUS LS كلذ لبق اهيلع نهّدلا عضوب اهملعأ يتلا ةرخّصلا ناكم وهو :مالّسلا امهيلع
Ig cle ls226ص . 
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 اهئادحأل نأ ىلع EA نم نّككمُي ةبيجعلا بوقعي ةلحر يف عيرّسلا لاوجتلا نإ
 .كاذو اذه ةلحر تأدب ناركتلاو ةفطاعلا ةمزأ لظ يفق . ةعيدبلا دمحم ةلحرب ًاهَبْش ةضراعلا

 «تابوأ à ىّلصف « ضرالا نم عاقب يف كاذو اذه 5 ةلزلاو ةدحولا يلايل نم ةليل يفو

 خسرتو ءاهيف اخسريل ؛ ضرألا ىلإ بّرلا امهّدرو ؛بّرلا امهالك ىأر . ضرألا تسدقتف

Lanيف دعب نم .  Dاذإف «لئامّتلاو رظانتلا ىح امهنيب هبشلا ربكيو . هظفحو هللا ةياعر  
 pe هيف تبصتنا يذلا ناكملا تاذ يف e paill تيب دنع دجسملا يف بصتني دمحم جارعمب

 ةيمالسإلا ةّييَرَعلا a ai تناك اذإ :رمأ ص لا يف فشكنيو .سدُفكا تيب يناب «بوقعي

 ءءادعألا اهتمومع elal صّصُق نألف ؛ءامسلا ىلإ اهجارعم بصنل سدقُّملا تيبلا ءاضف تراتخا

csلبق نم- ناكملا كلذ  Àبصتل ءاضف  tlbsهانسنلا بابان ىلغ موهتان تراها  

 هذه يف . LL ىلع لت اهتم يتلا اهنيعو ضرألا زكرم وم يذلا «ناكلا A دوجوم

dois لايخملا نكم «ءامّسلاب ةقالع هل دّيشيل جرعألا بوقعي اهراتخا يتلا AE 

 .ءاسم تاذ جرع نم بوقعي باصأ اب ال ملو ۔رگذیل ءًاجارعم اهاّمسو «ءاقترالل

 لك ail يف ةءارب ال نأ ءرمألا تاتش عمجتو «ءيّشلاب ءيشلا أرقت تنأو رعشتو

 O O ا E كح

 هلالخ نم ges هلغتسيلف ؛ ؛لاونم ىلع جست اذإ ga نأ  أرقت تنأو  هبتنت ؛نكلو . هيطغُي
 م 6-56

 رح يف بوقعيب ريغ امزرحأ ًادمحم نكلو «ةلحرلا ىف ب ىدتقا دق دمحمف . هريغ باطخ ال i هباطخ

 يف ليئارسإ ينب يبن يقب نيح يف «بّرلاو تاوامّسلا غلب ىّكح مّلُسلا دعص . بوقعي هزرحُي

 ةريبكلا ةوظُحلاو ءافطصالا تابلت كلذ يفو .دعصي الو co Mall يهتشي ce لفسأ

 . ءايبنألا نم هريغل نكت ملو هللا دبع نب دَّمَحُ تناك «ةيلاعلا ةناكملاو

 :عبسلا تاوامّسلا 3

 نم ةعرسلا حانج ىلع كلمحي لب ؛ةلحّرلا لحارم دنع EN ليطُي ال

 . هقيسي وأ « ليربج هعبتي ءآدعصم لوسرلا الو bee جارعملا ىرت الف «ءامّسلا ىلإ ضرألا

 نيب ةفاسملا ٌنأكو .ةرئاد اكالفأ الو ,ALL LS «ةلزان وأ ةدعاص ةكئالم ىرت الو

560 



SEةمدعنم ءءامّسسلاو ضرألا نيب « جارعما  LAيف ىرخأ ىلإ ءامس نم ريسفتلا كلقني  
 لمجُم ثيدح .اهتايح ىلإ فرعتت الو ءاهتاقولخم نع OLEN فشكت الف «قربلا ةعرس

 ةبيرغ تانئاك الو ءاهيف ريطت دع الب ةكئالم الف ءآرفق ءامّسلا كل ودبتل ىَّنح رمو «هعمست

Va beسابع نبا جارعم يهاضُي الو « ةنيزلا رصانع لك نم روتبم ريسفّتلا جارعمف  » 

 ريثكب كانهو انه نم غيص يذلا ثيدحلا جارعملا الو PS هوبصن يذلا ةجنرفلا جارعم الو

 Ge بجحي نأ لواحُي ريسفتلا نإ . ”ايرغُم ًاعادبإ تابف «صقلا ةفرح قذحو do نم

 لاجرك ءايبنأ :ىرت نأ دارأ امّألإ ىرتت الف «ثعبلاو بيغلا ملاع نع Hands ce وُ
 «'ةءونش لاجر نم هّنأك دعج لجر"' ىّسْوُم اذهو ءدَّمَحُم GS ميهاربإ اذه ألا مهفرعت

 ÄN dat «'قلخلا عوبرم 2“ ماّمح ينعي سايد نم جرخ LES رمحأ ةعير' ىسيع اذهو

 ساّنلا اهاري «ةّيرشب فاصوأ ووذ ءرشب مهلك ."يفقتلا دوعسم نب ةورغ هب اهبش سالا برقأ

 تيب نع لقتسُم تيب يف لجّرلا Lao يف مي يبن لک .”مهلهأو مهيراقأ يف
 بحري امك امامت هللا دبع نب دمحم «تاوامّسلا فيضب هب بحر مالك يبن BED .هريغ

 . ًافيض هيلع لزن اذإ لجّرلاب لجرلا

 لايخ نع ديعب يوري Leo «مقاولا كل يوري هنأ دقتعتف do LA كعدخيو

E pa aبيجعلا" ريرمتل رسما حالس عقاولا بصتنيف «تاّيورملا تاغلابمو  
 ضرألا ردات كسفنب رعشت مث .كلوح ءايينألابو «كنم ةبيرق ءامّسلاب رعشتو ."بيرغلاو

 بيجعلا" يف ةقرفملا ةئيّزلا رصانع JÉ فذحف «رابخألا لازتخاو راصتخالا جارعملا ةّصق يف ريسفتلا راتخا (1)

 راس ريثك نباو . لق اج الإ رانلاو ÉH الو LUE الو «تاوامسلا هلقن اميف فصي مل يربطلاف ."بيرغلاو

 هل نانعلا كرتو «لايخملا ةعسب اندّوع يذلا  يزارلاو ءائيش ةّصقلا نم ركذي ال داك يرشخمّرلاو . هوطَح ىدُم ىلع

 a وأ «ةلحّرلا a نأ لدب «ةّباد ىلع لاقتثالا ةزجعُمو دسجلاو حورلا مهت لئاسم شاقنب مها  دوسيل

 « يربطلا :ًاعيمج ءالوه رظنا . ةرباع ةراشإ اهيلإ ةراشإلاب ىفتكا لب ؛ةّصقلا وري ملو «ةلأسملا نع روشاع نبا تكسو
 «يرشخملا ؛23 3 ص ص «3ج «ريسفتلا ءريثك نبا ؛3-17ص ص Be OT AN ليوأت يف نايبلا عماج

 ءروشاع نبا رهاطلا ؛122 116 ص ص «20ج «10م «ريبكلا ريسفتلا « يزارلا ؛351 350 ص ص «2ج «فاشكلا

 5ص ص :15ج «ريونتلاو ريرحتلا 25.
(2) Le livre de l'échelle de Mahomet. 

(3) Jamel Eddine Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomet. 

 .21 ء19 ء15ص ص «3ج «ريسفتلا « ريثك نبا : يف ثيداحألا يف ةدراولا فاصوألا هذه فلتخم رظنا )4(
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 بيجعلا' ةفيظو كلتو . Al هديري ام كلذ .ناميإلا كنضتحيف «توملا ملاع نم برتقتو

 . نمآ نإ قلا يف "بيرغلاو

 ءىرألا قوف هذه SIL AIS نيا رابحأ يف ءامسلا نع ءامسلا ُب ءيشالا

 نع ثيداحألاو رابخألا مضخ يف ثحبتو . Paso اوامّسلا ناَكَس لزانم  كلذب  ددححف

 O وا

 AD a NL SE ذه كايف قلخيو . Wa ىلع ظفاحتو
 U نكمُي ال «ةّيلع ةئيشم قفو a fs KČ «رداق ةردقب ةريتولا كلت ىلع تمر

 «"بيرغلاو بيجعلا” ةعقر عيسوت يف هطسقب مهاسي ةّيضقلا يف طيسبلا رصنعلا اذإف .اهزومر

 . ةدلاخلا امهتفيظو ديو

 فّسوُيو GENE يف ىسيعو ..ايندلا ءامّسلا يف مدآ : بيرلا يف كلذ عم - رظنتو
 ءامّسلا يف ىسؤمو . ةسماخلا ءامّسلا يف نوراهو . ةعبارلا ءامّسلا يف سيردإو . SNL يف

 ةلمج ءايبنألاب ملسُلا فارتعا نم فرعت ام مغرو Pam ءامّسلا يف ميهاربإو . ةسداّسلا

 هذه ّنأو «تاجرد fer ةّصقلا نأ مهفت كإف «بلرلا دنعو هدنع مهيواستو «ًاليصفت ال

 ديلا ةطق نع دعتبا املك a نأ كليلع ىفخي الو . قوف ىلإ لفسأ نم قلطنت تاجردلا

 رع ..هلا هل موي هتيهك- دمحم ةبور يف ايلا املا مدآق . (PE «ةلاصخ تدادزا

 نم بيرق لجرل ةّيثيم ةروص الإ هيف ىرت الف « ميظع نيط لجر age ىلع لجو

 نيملاع نيب ليوطلا هدسج لصفيو ln» تارثلاو ليلا نارهن هبنج موقي « ضرألا
 و و

PEL pige c aaiaلصق ةطقُث ءرفّصلا ددعلا وه مدآف .ةّيبلس كلتو « ةّيباجيإ هذه  

 e AEE ىلإ م ءاينألا ءامتسلا ىلإ هيف دعصف ءاهيف ىقري جرد وُ LS pas gba نأ
 ىّسْوُ رم ىتح i مهتاجردو مهلزانم بسحب ؛تاوامّسلا يف نيذلا ءايبنألا ىلع als ءاهويرغم ءامس لك نم هاّقلتف

 .23ص «3ج ءريسفتلا «ريثك نبا «'ةعباسلا يف ليلخلا ميهاربإو ةسداّسلا يف ميلكلا

 .7 «5ص ص «ريسقتلا «ريثك نبا «رابخألا لك يف دراولا بيترتلا وهو (2)
(3) Pierre Mabille, Le miroir du merveilleux, p.76. 

  (4)۔ 12ص ؛3ج ءريسمّتلا ءريثك نبا

 ) )5.4ص «3ج ءريسفتلا ءريثك نبا

 ) )6ءريسفتلا ءريثك نبا 19 Igص .
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 35 ال يتلا ةضباتلا ةايحلاك ةّيباجيإ دادعأ هدعب امو «ءامعلاك ةّيبلس دادعأ هلبق ام ءريغ ال
 . هلايخم كلف يف ةحباس ًافايطأ لكشتتو ءرفاسملا دنع رفصلا ةطقلا دعب دادعألا هذه صقارتتو

CFP re EREAناسنإلاوُه كلذك .  seadliيف الإ رمأ هدنع ميقتسي ال ؛  UE 

 رمأ حضتفيف ef لفسأ يف رفصلا ةطقثلا كلت دعب موقي ىسيع وه اهو .""ددعلاو باسحلا
 يذلا كلذ نع نبالا لصفنيو «“””زجنم الب لظ يذلا عورشملا فشكنيو « هتنت مل يتلا ةلاسرلا

 ناو للا نب عشا mi eee رت .ايأ هل هوربتعا

 يضتقت ةيركف ةموظنم piil ةصرُف لك ةيمالسإلا EAN a ad زهتنت e adil حيرلاو
E O Oo 

 فتوي اذه .رشب اهنكسي « ىسيع قوف تاوامسو «ددعلا ةريثك ملاوع امهنيب لصفت «ءامّسلا
 لّضف يذلا سيردإ كاذو ءرصم ضرأ يف هل نيكمتلا ريغ ركذت ةلاسر هل نكت مل يذلا ليمجلا

 «ءادوس اهفصنو «ءاضيب al فصن” :ةيحل وذ لجر ؛نوراه رخآلاو «ةوعدلا ىلع ليحّرلا

 لعفي امك امامت «””مهيلع ص قي موق هلوحو سلاج [ . . ]اهلوط نم هنس بيصُت هتيحل داكت
 ال هلعجتو «ناسنإلا ىلإ نمألا ديعُت «دعب نم ثالّقلا تاوامّسلاو ىسيع ءامسف . دوهيلا رابحأ

 يفني «ىراصتلا ىلع 2 نم ادر ىسيع ءامس يف مالكلا ودبي ىّتح اير نوكي يف رکن

 ARE ةقباس نور نس دادتما ىلع يحيسملا نامإلل خيرات رجلا

 وحني ذلو ."”ةّينوكلاو ةّيريشبتلا اهتغبصو «لمكألا يئاهّنلا يحولا ىلإ باستنالا ةيحيسلا

 يف ريبك ناطلّس ساّنلا ىلع هل ناك نيد يف كيكشتلا :ةياغلف « ىحنملا اذه صّممَقلا مالك

 هباستنا يف نعط هيف كيكشتلاو . لصألا هدهم ءزاجحلا رداغ نأ دعب «مالسإلا اهلخد ضرأ
 «مدآ ل ظ يف مئاق مالسإلا دده ناك يذلا نيّدلا اذإو ءرشب ىسيع اذإف . سّدقْلا ملاعلا ىلإ

 . هلإلاو نيطلا نيب لصفي ال « ىلا دودحم ناسنإلا ناك امل ءدبلا نم ابيرق NU يف ال

 Rs «مدآ بألا ىلع لس .ماركلا رم رفاسملا رمي ىلوألا تاوامّسلا هذه ىلع

 «ةنيز رصانع اوناك .هومّلكي ملو ءدّمَحُم مهمّلكي مل .نوراهو سيردإو فسویو ىسيعل

Pierre Mabille, Le miroir du merveilleux, p. 13.1( ( 

 .513-517 ص ص هالعأ انلمع رظنا (2)
 .19 ؛13 ص ص 637 «ريسفتلا ءريثك نبا (3)

 . 13ص «ىراصتلا ىلع A يف يمالسإلا ركفلا « يفرشلا ديجلا دبع (4)
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La SA؛قوف ىلإ يرجت نأ اهّمّم ناك يتلا صَّصَقلا مهتزواجتو ءاوركذي نأ بجي ناك ثيح  
ss ةّيضقلا ُهْنُك ثيح . 

 EA ATE E و تحسم

 فيضلاب بحر «رومعملا تيبلا ىلإ هرهظ ًادنسُم ؛ةرجش تحت اخيش دَّمَحُل ىلجت . ميهأربإ

 Vs لقي ملو «تكس مث "حاصلا نبالاو حلاصلا يباب ابحرم" :ًالئاق اراح ابيحرت لجبل

 لف يف لّخدتي الو «نولعفي امو «ءانبألا بقاري pa Be « عيمجلل بأ هئايلع نم هلاختو

 ةرجشلاو «ةرجّشلا تحت وه اه . . سانلا ملاع ريغ ملاع نم لجّرلا À رعشت ؛نكلو .ءانبألا

 سرحي انه وه اه . يهتني ال يذلا سّدّقلاو حمسلا نيدلاو بضنت ال يتلا ةفرعملا نم نوك

 تحتو ميهاربإ تحت «ةسداّسلا ءامّسلا يف ىَّسْوُم ناك كلذل . ًادحأ اهنم نكمي ال «ةرجّشلا

 لئّسام اذإ بيجُيو «ةبيجعلا ةبعللا عّيض لفطلا ءاكب يكبيف ؛ةرجشلا غلبي ال هّنكلو «ةرجّشلا

Leمعزي ْذِإ يكبأ :هيكبي  lolاذه نم هلا ىلع مركأ  e GS)هلل ىلع مركأ اذه لب  

 ISO نم اهلخدي ا رثكأ هلأ نم نجلا لخدي يدعب ثحُب امالغ نال يكب 9 2

 يف ينفلخ دق مدآ ينب نم لجر اذهو «لجو 5e هللا ىلع مدآ ينب مركأ LA ليئارسإ ونب معزي"
hولف «ىرخأ يف انأو  Àةفيظو اه ىّلجتتو . “هنأ ينب لك عم ؛نكلو ؛لابأ مل هسفنب  

 عافترا ىلع ًادهاش موقي e ىرخألا ةعباسلا غلبي ملو É تاجرد عفترا يذلا اذهف . ىسْوُم

 يتلا هنّمُأ قوفو هقوف ءاهّيبن عافتراب «مالسإلا LEUR ىلعو «هتجرد قوف EN مناخ
 «ليلضُتلا رهظيو «ةلالّضلا رهظتف . هريغ هغلبي ال ام ةعْفرلا نم LD in Lej تمعز

 a نم ءرملا نيكمت نع ًازجاع ودبيو ؛ هتناكم ميدقلا نيا دقفيو

 ميلعت يف اماه ًارود SU ةّصقلا ءايينأ نيب نم بعلي ىَسْوُماإف مالقت ام مغرو
bte, éiَربَخ نم ةروُص يف هرهظُيو «نيّدلا لاجم يف ةبرجتب - هدحو هلّرقُي مالسإلا  

 , 17 ,13 ,11 BA ص 3ج «ريسقتلا «ريثك نبا : يف ميهاربإ عم ءاقللا ةّصقل ةوكملا رصانعلا رظنا (1)

 - 13ص «3ج ءريسفّتلا ريك نبا (2)
 .9ص ء3ج ءريسفّتلا «ريثك نبا (3)
 . 19ص :3ج ءريسفتلا ءريثك نبا (4)
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 «تملسأ « ةّيليئارسإ ةّيفخ دي كلذ ءارو نوكت دقو .هريغ هملعي مل ملعب طاحأو «ساتلا

 ىكب نأ دعبف .ًاميلكت ًاموي هللا همّلك لجر نع ةبّيط ىركذ اهقامعأ يف لمحت تّلظ اهّنكلو
OY- ayaليئارسإ و نب هفّرح ْذإ ؛دساف هلي يذلا يضاملا نأ فرع هّنألو ءهزواجت ًادّمَحُم » 

 «ةسماخلا ءامّسلا يف هيخأ نوراه عم مهتلعجو « مهنييو هنيب صّصَقلا تلصف نيذلا هلهأ

 رابخألا تطير دقو . ”هيخأ ديب خألا ذخأ دمحم ديب ذخأي هدجن  "”ةسداّسلا ىلإ وه هتعفرو

 لب «ميهاربإ مّلكي مل  اهنم عجر SR . ىهتنملا ةردس نم ةدوعلا دعب اقيثو أطير امهنيب
 etat ناك bl دعب «ًادعاسُم یسْوم هلالخ نم رهظ « Jab ثيدح هعم هل ناكو « ىَسْوُم

 لبق نم هاّمس يذلا يِبْنلا كلذ نأش نم ىَسْوُم ىدل عفر ةردتسلا ىلإ دَّمَحُم لوصو ّنأكو

 عجر نيح هل مهريخو «هبّرم نيح هيلع مهد شأ نم مالّسلا هيلع ىَسْوُم ناك :ًامالغ
 ؟كلذك  ًالعف  ىسْوُم ناك أ ؛نكلو .””هيلإ

 : هل لاق تح «مویلا يف ةالص نيسمخ les هيلع ضرف هر ناب دّمَحُم هربخأ نإ ام

 QU لباقو «داعو «ةحيصتلا دمحم لبقو . ضيفختلا بلطاو «كبر ىلإ دع ءريثك اذه

 لصاوتتو .هجاردأ داعف . لوألا هلوق هل لاق ىَسْوُمب رم اَلو .ًاعجار لفقو ءًاسمخ هنع طحف

 « ىّسوُمو يير نيب عجرأ لزأ ملف :ًالئاق دّمَحُم اهفصي « ضيفختو بايإو باهذ نيب ةلحّرلا
bus bus ets,يف تاولص سمخ نه ؛ دّمَحُم اي :لاق ىٌح  Éلب «ةليلو موي  

 ىلإ حجرا :لاقف «ىّسوم ىلإ تيهتنا یتح تلزنف ؛[ . . ]ةالص نوسمخ كلتف «رشع ةالص
 تعجر دقل E - هللا لوسر لاقف . كلذ قيطت VO 6 «EN فيفختلا هلأساف « كير

 نم فيفخُتلا ىلإ ىعسي ىَسْوُم تلعج دّمَحُم ب ةفآرلا يه له eut 2 ىلإ

 19ص «3ج ءريسفتلا ءريثك نيا (1)

G )2(13ص «3ج ؛ريسفّتلا «ريثك نبا «[ . . ]نارمُع نب ىسوم كلوخأ اذه" : لاق 2 نع لیربج دمحم لاس  . 
 مث ءائيش يل لقي ملف « ميهاربإ ىلع تيتأف ءاعيرس تفرصناف à ليربج يديب ذخأف ؛ةباحّسلا fe تلجنا مث“ (3)

slتلق ؟دّمَحُم اي تعنص ام :لاقف « ىسوُم ىلع  e Sىلعو يلع  QEريثك نبا ؛'ةالص نيسمخ » 
 .8 ص 637 «ريسفتلا

 .20ص :3ج «ريسفتلا ءريثك نبا (4)

 .5ص «3ج «ريسفتلا «ريثك نبا (5)
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 يتلو ةردّسلا نيب ةليمجلا ةقالعلا دسفي نأ لواحف «ىَسْوَم سْفَن يف ةجاح يه مأ ؟اهلمح

 ةّصقلا تدارأ مالُعلا ةءارب يه مأ ؟بايإلاو باهذلا ةرثكب كلت ةحار اذه قلقأ ام اذإ «ديدجل ا

 Ha نيسمخ هبّلطتت ام فرعي ال «نيّدلا رسب ًالهاج هتلعجف ءدَّمَحُم يف اهيلع دكت نأ

 بلغت LÉ ءاطسُب اهلاطبأ رهظُتف فلا هذه لمعتست ام ًاريثك ص َصَقلاف ؟رمألا لّوأ يف اهب

 مهعفرت ءًائيشف si م ساّنلا نم رثكأ نوبرتقيف «ةءاربلا مهيلع ىغطتو ؛ةرطفلا مهيلع
 يعولا ىلإ e لهجلا كلذو ؛ةطاسبلا كلت نم ًائيشف ts دمحم لقتنا دقو . ساتلا قوف

RÉرسي نيدلا نأب ءرملا نمؤُيو . هزواجت بجي ال يذلا دابو ءسمخلا تاولّصلا ةرورضب  

 ريخ اودارأ ام اذإ ءايبنألل عمسي بّرلا نأيو à EN نيدلا حلاصل نولمعي ءايبنألا نأيو ce ال

ÉOنيسمخ دعب تاولص سمخ :دييأّتلاو لوبقلا دجي ضورفم ماظنب ةّصقلا يهتنتف » 

 «ىهتنملا ةردّسلا دنع AA ةقومرم ةناكمو «ديدجلا نيّدلا بحر يف اعم ىَسْوُمو دمحمو

 . بلط امب هموق ىلإ دوعي ef «ءاشي ام لّلدمْلا ىتفلا بلطيف

 ٌلجتي مل يذلا هللاو ىهتنملا ةردس - 4

 ًاطابترا جارعملاو ءارسإلا ثيدحب طبترت يهو . بيجع سْفّنلا يف عقو تاذ ىهتنُْلا ةردس

dassاهل ةروّص ال . ىفتنا ام اذإ اهل دوُجُو ال نأ نظل ىّنح  Laىشغت ةبابض ريغ  
e Pla stg؛اهباهت ام ناعرس َكّنكلو ءاهتدتعا ةرجشك كنم اهبرشب رعشت .اهتّيهام نيبتي الف  

 «نسآر يغ ءام نم راهنأ اهلصأ نم جرخي à ,لالقلاك اهرامثو ةليفلا ناذآك اهقاروأ نال

 ]. Je لسع نم راهنأو «نييراشلل ةّذل رمخ نم راهنأو «همعط pis مل نبل نم راهنأو
 يه كلت . PE Ja iaag ءاهعطقي ال ءاماع نيعبس اهللظ يف بكأرلا يسب

 الإ لاطت ال يتلا ةفرعملل عبنو “٠ ”رصبلا راردمساو راودلاو 5 ١ نم ملاع «ةرجشلا ةردّسلا

 .8 T ص «3ج ؛ريسفتلا ءريثك نبا(1)

 9 ‹5ص ص «3ج «ریسفتلا ءريثك نبا (2)

 .20ص «3ج ءريسفتلا «ريثك نبا )3(

 erail . ]را ةدش نم E ردسي ريعبلا ردم : يناعما هذهب يرث الأ ىلع فقي ردس هام يف رظانلا نإ (4)

Aوهف  pieرصبي دکي [ . DER ] ءيشل متهيال يذلا رداّسلاو [.. ٠[ . ORTE 

 .ردس ةّدام AOL «روظذم نبا «"رحبلا بكارل ضرعي ام اريثك وهو «راودلاك
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 Late نم اهّنأل ع ةرجّشلا تظفاح دقو . ءافطصاو ةزجعمب

 M ad ةيصعتسم EY ةّيبعشلا صصقلا يفو ءس اهل حابب ال
 a E e اس

 اهبلاو رولا" يهأذإ ؛ءافصلاو سفتلا ءاخر oi ؛اهّلظ يف كلاّسلا معنيو e” all هنم

 أشنُي ةرجشلا هذه دنع نم .”فرشألا ألم ا ثيح ؛فرؤرلا ىلع اهنم AS يف رظني [ . . ]

 فقوملاو يسرُكلا ةرضح" لصي ىح "مهما نمٌوج يف هب ريطيف «'مزعلا انج" كلاتسلل
o" patiliءاشي ام كلانه لأسيف  ofلاسي  . 

 «ناكملا هيف يفتني يذلا ءاقللا ءاضف يهو « ةيفوصلا ةّينافرعلا ةيؤرلارهوج يه ةردّسلاف

 تالاحلل ةموميد الو ؛ثداوحلل ًاراطإ نامّرلاب فرتعي ال فراعلا Of :نامّرلا هيف يفتنيو

 هدنع NI لب «مامأ ىلإ زفقلا الو «ىرقهقلا عوجرلا لبقت Ve ةموميد « ةّيروُمشلا

 رضحي ْنأ نكمُيو ؛ءارو ىلإ وأ مامأ ىلإ «ءاش هاجّنا يأ يفو « هيف رفاسُي ol نكمُي ؛ناكملاك

 «ةسوملم يه الو IDU يه ال ؛نامزأللاو ناكمأللا ةطقُت ىهتنملا ةردسف ."”بيغيو «هيف

 هيف "تقو' يه يتلا ةّيفوُصلا UN ةظحل يف هل دوُدُح ال ًادادتما اهلالظ تمت ةّينافرع ةركف لب

 . م يجولوُكيَسلاو يعيبطلا نامّزلل يف"

 ءاضفلا تزواجت LOS ؛ناكملا ىفتناو «نمّزلا اهيف فَّقوت يتلا ةظحّلا هذه يف

 ًاليلخ HAS :لوقي توّصلا دّمَحُم عمس «باسحلاو A نكمُي ثيح ؛ناكسلاب لهآلا

 بستكي «توُكللا نم ديفيف «مامإلا هدنع فقي يذلا ىصقألا ناكملا يهو « ةمامإلاب ةعيشلا دنع ةرجّشلا طبنرت ( 1)

 :رظنا . ةيالولا ىلع ًادهاش موقتو « فافج دعب ةرضخ ةرجشلا هنم بستكتو « ةفرعملا كلام
Henry Corbin, En Islam iranien, t. 4, pp. 167 - 168, 171 - 172. 

 110 109 ص «ىرسألا ماقما ىلإ ارسإلا ee نبا (2)
 .111ص «ىرسألا ماقملا ىلإ ارسإلا « يِبَرَع نبا (3)

 .353 352 ص ص «يبّرَعلا لقعلا ةينب « يرباجلا داع 150 )4(
 «تقولا ظفل وم باطخلا اذه يف عئاشلا نإ ."يفوُصلا باطخلا يف لامعتسالا OU ظفل نإ عقاولاو (5)

AU rteىلع بلاغ  À, dauلوقي ."لبقتسملاب الو «يضاملاب هل قلعت ال ؛لاحلا نامز يف كلاح'  
 « ىبقعلا يف ES ds LS ءايثدلاب تس نإ ءهيف تأ ام تقولا' :- Č يلع يبأ نع ًالقن  يريشُلا

 «يرباججلا دباع دمحم POSER UE DL, NOÉ . ٠1 «رورسلاب تنك dh «ىبقعلا كفو
 . نافرعلا ملاع يف AN ةيلاكشإ بتاكلا سردي ثيح ؛اهدعب تاحفّصلا رظناو . 353ص e pedl لقعلا ةينب
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 «كرزو كنع تعضوو «كردص كل تحرشو ءًاريذنو ًاريشب GS سالا ىلإ كتلسرأو [ ] ٠

 er ةّمأ ريخ َكمْأ تلعجو ,cute الإ رگذأ الف «ةلركذ كل تعفرو
 زوجت ال كأ ت لعجو «نيرخآلا مهو ؛نيلّوألا مه tes ءاطسو EF تلعجو
 «مهليجانأ مهبوُنُق اماوقأ َكّسَأ نم ت لعجو «يلوسرو يدبع كن اودهشي ىّبح ةبطُخ مهل

 ملء «ينادثلا نم اعبس كئيطعأو «هل ىضقُي مهلوأو ءاثعب مهرخآو ءاقلَح نّيبتلا لوأ كتلعجو

 «كللبق اين اهطعأ مل «شرعلا تحت زنك نم ةرقبلا ةروس ميتاوخ ,Bel «كلبق يبن اهطمُي

 ةقدّصلاو ةالّصلاو داهجلاو ةرجهلاو مالسإلا «مهسأ ةينامث Hiketa ءرثوكلا َكّتيطعأو

 . "اخ BU téla ءركنملا نع يهتلاو فورعملاب رمألاو ناضمر موصو

 :هحمالم  اهتليل - LA تحضوت يذلا «ديدجلا ol سا باطخلا اذه يف دّدحتتو

 «ساّنلل تَجرخأ ةّمأ ريخف ؛هّمألااَمأ ,ef Cf عليم لوسرو Het بهاو ابر

 ةّمأل اهنأش اذه OL .ةظفحو ملعو ةبطُخ تاذ «ةريخألا يهو ؛ىلوألا يه ءطّسَو هنأ

 لب «ليلضتلا ىلإ ىعست يه الو «لالض يف يه ال ءاهيف نيّدلا ىلع فوخ الف ةافطصم

 -ةرورضلاب  اهناكم دّدحتيف «لعاف برو EL لوسرل ةوقلاب ةعضاخ « ةملسُم «ارييست ةريسم

 ناضمر موصو Las ةالّصلاو داهجلاو ةرجهلاو مالسإلا : ET اب ضهنت «تحت ىلإ

 را ا هنأش يف فالتخا الف SA Sos يهنلاو فورعملاب رمألاو

 نم يفطصيو «ناميإلل روُدّصلا حرشيو «ريذنلاو ريشبتلل :Eda عبسلا تاوامسلا

 , توملاو ةايحلا بهاوو «قاشيلاو دهعلا عضاو ؛ يهل رمآلا وم يفطصي نأ دارأ ام ممألا

 حرش يف ob ءاّنم ًارشب هنوك ىلع هرارصإ مغر . ةبكرم ةصقف ؛لوسرلا امأ . باملاو دولا هيلإ
 اذهو ءارسإلا اذه مث .رشبلا ملاع نع لاصفتالل  ةيادبلا نم  هلهؤُي ام هرزو عضوو هردص

 AN ةايحلا ىلإ مهّدشيف ءرشبلا لك مكحي يذلا نمّزلا قارتخاب ًالوق اسيل أ «جارعملا
 تاوامّسلا نم ءامسم يف يقب NAA «ءامسلا يف دعصي وه اهو !؟راوبلا ضرألا ىلإ مهدشيو

ent en atءال ؟لّوألا ملا ليربج لعف املثم ىهتنُلا ةردس خوب لبق  

 هحنمي ملام هحنمو «هبطاخو «بّرلا بطاخو ءدحأ رفاسُي ال ثيح ىلإ ةلحّرلا لصاو .ًادبأ

 . 20ص «3ج ءريسفتلا «ريثك نبا (1)
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 ًالإ اذه ركذي الف I مساب انرتقم همسال امئاد ًاركذو ؛"شرعلا تحت زنك DCE : هريغل

 Se فرتعت ىرخأ ةداهش لظ يف الإ ميقتست ال هلل الإ هلإ ال نأب ةداهشلاف .رخآلاركُذو

OTA . Vous.ءدّمَحُم مالك وم يذلا ثيدحلا ةرورض هيزاوي هللا مالك وه يذلا  Doيحوب  

 . ماودلاو ةّيعرّشلا اذه بسكي كاذو «كاذ a ءةرمتسم ةقالع امهنيب أشنتف هللا نم

 ةلزنم ىلإ دَّمَحُمب ومسي «ثيدحلاو نآرقلا نييو «ىرخألا ةداهّشلاو ةداهشلا نيب طابترالاف

 ءاهسفن ألا اهل تدّنج GE نيب لصفلا بعصي GE ىلع ًايوطنم نيدلا ودبيل ىح ؛هلإلا

 . Ps VA زرحيف ءاهزواجنتل ؛اهموُلَع اهل تدصرو

 تبستكاو e GLL دهعلاب دمحم داع .' ” جارسملاو ءارسإلا ةلحر دعب ريت ءيش لك

 رهظو ءًادمَحم ىقتلا امل ة ةرشابم بلا لبق نم اهضرف م ْذِإ ؛ اهل ليثم ال ةّيعرش مالسإلا ميلاعت

 ءايبنألا نأ ىلع بنك نع دّمَحُم فقوو ءهب بلاطُت ES تگفنا ام يذلا قحا باتكلا

 pad اذه لعلو . دابعلا بر ىلإ عوجرلاو «داعيملا برب نقيأف ءراثلاو للا دهاشو =

 ؛قح ثعبلا نأ ىري نأ ىلإ ةجاح يف دمحم ناك . cree 3 ءارو ناك ريخألا

 لك ةياخ يه ىرخألا ةايحلاو « ىرخألا الا aAA ثعبلاف . ايلا ةايحلا ةلحر لصاوُيل

 . داهجلا ناكف ءايندلا ةايحلا يف داهجلاب رمي هزجنمو ءزجنُم ىلإ جاتحي عورشم اهتكلو ءدابعلا

 DEN لالخ نم BEN هذه سرد دقو EAI- زواجتو مالسإلا :لوح رابموُ نوُج هدقع يذلا لصفلا رظنا (1)

OTةّيمالسإلا موللا اهب تعاطتسا يتلا ةّيفيكلا ىلإ ضّرعتو « ةنيدملاو ةّكم يف مالسإلاو «ةنتفلاو ؛ ثيدحلاو  
 255. .Jean Lambert, Le Dieu distribué, pp 234 :رظنا . ppal ددهتت تناك يتلا ؛ , ةييانثلا كلت زواجت

 .Ias .لمعلا اذه يف انضرغ مدخي Les « ريسقتلا يف ف ةدراولا رصانعلاب الإ جارعملاو ءارسإلا Las يف متهن مل (2)

 امهلوأ جلاع OTAS يلي اميف اهيلإ فيضُتو «لصفلا اذه شماوه يف اهضعب ىلإ انرشآ ىرخأ ةديدع تاسارد
 Ds يفاقثلا يعوأللا ؛روعيز يلع : ةّيفوُمملاب اهتقالع يح نم ينالاو يسن SL نم ةلأسملا
 . يفوصلا زمرلاو جارعملا « ةمظعلا ريذن ؛ ةيبَرَعلا تاللا يف يظفللا ريغ لصاوتلاو
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 سداسلا بابلا

 لْخّرلا das باب



‘Si nous ne comprenons toujours pas le religieux ce 
n’est donc pas parce que nous sommes à l’extérieur, c’est 
parce que nous sommes encore à l’intérieur, au moins 
pour l’essentiel”. 

René Girard, La violence et le sacré, p. 41. 
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 :لوألا لصفلا

 ضرألا ضرألا

 وأ

 ةرخآلا ىلإ ليبس ايندلا ةايحلا

gs 1ميقعلا ةرجهلاو : 

 برج يتلا تالحرلا لكف .ةايحلا ds Bytia توملا ةلحر مايق نيثدلا تاقرامم نم

 .ةداعسلا لجأ نم ًاداهج وأ ءةداعس ةمعقم ةايح ىلإ تلآ توم ا  هئايبنأ ربع  ناسنإلا اهيف

 ءداكوأ « ميكحلا ٌبوُيأ تام :رمألا اذه ىلع فقت ةلحّرلل هانصصخ يذلا Gt بابلا رظناو

 ةنيز مضخ يف ٌرقتساف LES paa عرض نم سمأ كلم ام فعض كل ةايحلا ىلإ داع م

EEENيف ميهاربإ يقو .  OÙباغ وأ  Casمانو «توُحلا سنوي مهتلاو ءبرسلا يف  

 ءديعبلا توملا ةلحر ًاعيمج اوبرج .ءامّسلا يف دَّمَحُم دَّمصو «ءالخلا يف ةقيمعلا همون بوقعي
 «ضرألا نوكلميو ءضرألا ىلع نيّدلا ناطلس نوضرفي ءدشأو ىوقأ ءايبنأ اوداع مث

 يف ًادهاز حبصأ مهنم دحأ ال . نقلا كلذ وأ «ةوزغلا هذه يف يبس نم اوزرحأ اب نوعتمتيو

 ةقارشإ ىلإ هلمحي نطاب LL رجه مهنم دحأ الو . ةعموص يف ًاكسان وأ «ةايحلا

eنيذلا  ةلحّرلا باحصأ .  Laيف مهمهن اولعج  مهاطخ  

testدصب ءازجلا لينل «برلل اهنوعضخُيف ؛مهتاطلسل اهنوعضخُيو ءاهتاّيط نم  
 باذعلا اولّمحت ؛كلذل . TI اهلعجو «ضرألا كالتماب رمي مهدنع ءازجلا نإكو . توما

 .اوحتفو ءاوزغوأ ءاودهاجو ءاولتاق وأ ءاورَجاَهو «لهألا اورداغ وأ ءتاّقّشملاو

 «ةدعاقلل ءاثتسا ماقف ءهدحو جيسن ناك «ىّسْوم الإ ءًاعيمج ءايبنألا نأش وه كلذ

 . ىرخأ ةعيبط تاذ ةريسم خسرو
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 خيراقلاو ريسفتلاو OUI يف ركذ نم ىَسْوُم هب يظح امب رثكلا هلا ءايبنأ نم يبن ظحي مل

Y” paaiميهاربإ نأ ء ءرملا داقتعا نم مغّرلاب ءاهيف هلضفي مهنم دحأ  eiiهّلظب اهيلع  

 est «ءايبنألا نيب ءرملا نراق ام اذإ ًامْهَو ىّلجتي ام ناعرتم داقتعالا كلذ . ليلّظلا فراولا

 ءارو ثيدحلا هعم ىرجأو ءةرم نم رثكأ يف SE aimes دقو À دعو مهرْكذ

 sarah یوو ءكلذ لفي النا هل À, 9 rails ءهحصنو ؛ ثيدحلا

désلض موي هل ” e”نمهنگمو «“ ”ةيغاطو ناطلس ّدشأو موق مظعأ ىلإ ةلاسّرلاب هثعبو  

 ريخ اوناك موي ef ىفطصاو » ”هريغ دحأل قلفي مل يذلا ءاملا هل قلفو ”e ”تارهابلا تازجعملا

  ةياعّرلاو فطعلاب تيظحف «ساّنلل تجرخأ ةَ

 حتاف ناك يذلا ليئارسإ ينب em ؟اندنع ىَسْوُم اهزاح يتلا ةناكملا هذه مل

 نم برا el يذلا باتتكلا بحاصو لوألا ميهاربإ ةفيلخو يوامّسلا A دهع

 وأ هلعف لعفو sa نيا هب ىدتقاف « مالسإلا اهّمأ موي ةريزجلا يف هنيد راشتنال مأ ؟دعب

 .هرمأ نم ناك ام Ty ءىس وم انهجو JA ؟اهنع باقثلا فشك بجو ىرخأ ةياغل مأ ؟دارأ

 ظافلأل سرها مجعملا ؛ ٠ يقابلا دبع داق de : هرظنا «ةروس 34 يف ؛ةّرم 136 OTA يف ىَسْوُم مسار درو (1)

Àةدام « « ميركلا  «gaتصصُخ يتلا تايآلا ددع ناكو .682 680ص ص  adتاّيئاصحإلا رظنا »502  

 .André Chouraqui, Moise, pp 327 - 329. : يف حوُنو ىسيعو ميهاربإل صّصُخ امب اهتنراقُمو 2e ةصاخلا

 هصخ دقف «هريغ نم بحر أصلا يف ءاضفب oysti هصخو .ريسفتلا يف فكم روضحب ىسوم ةصق تيظح دقو

يادبلا «ريثك نبا :رظنا . . نيعبرأ ريغ ميهاربإل صّصخُي مل نيح يف « ةلماك ةحفص ةئامب -$ ًالثم  ريثك نبا
 le «ةياهّنلاو ة

dg373. ۔ 273ص ص  «l paga)ردو . (میهاربإ) 200.160, ص  ENددع ةلمج نم ةحفص 74 يف هرابخأ  

 . طقف ةحفص 25 يف ميهاربإ رابخأ KS نيح يف «402 ةغلابلا باتكلا تاحفص

 مجعْلا ؛ يقابلا دبع داوُق دمحم : : يف كلذ ليصفت رظنا etagin 25 يف ةرم 70 OAN يف ميهاربإ مسا 55 (2)

 «ءايبنألا صم à JU ميلحلا دبع : كلذك رظناو .1-2 ص ص < « ميهأرب] Dl « ميركلا OT ظافلأل سرها

 .André Chouraqui, Morse, p 327, : رظنا «ةيآ235 يف ميهاربإ ةّصق تدرو دقو .101ص

 .560 558 ص ص Ael المع رظنا (3)

 - 164 /4ءاسنلا (4)

 10-11 /20هط )5(

. 24 {204b (6) 

 52-67 /26ءارعشلا 1 ٠106 /7فارعألا ؛13-9 /7 TI رقس «ميدقلا دهعلا )7(

 %É,,92.90/10- 467.52 /26ءارعشلا £30. -5 /14 SA رفس à ميدقلا دهعلا (8)
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 ميلا يف هوقلأف «توعرف هابأ ER نأ اوفاخ «نوعرف لآ نم ًايرصم ىّسْوُم ناك ءاوس
 هيلع اوفاخ « ليئارسإ ينب نم ًايربع ناك وأ «“ ”ىوأمو ارثظ مهيف دجوف ءربعلا ضعب هطقتلاف

 لآ هطقتلاف « ميلا يف ذ هوقلاف «بيهزلا نوعرف شطيو ةعاجماو فافنلاو طحقلاو تامزألا

 نمّرف  ميدقلا ناسنإلا ةرطفب وأ عيضإ يضل لفطلا ie هاف Plat ىلإ هودرو :نوعرف

 ةعيبطلاو «ةراضحلا لدب ةوادبلا راتخاو «بيكرّتلا ىلع ةطاسبلا لّضفو «خوكلا ىلإ رصقلا

 AN ءام نم لفطلا اجنف cd ءاجو ءاهرود فورظلا تبعل دقل . ةفاقثلا لدب

 ii ام يذلا فسوُيك ىسوم نكي مل .رصقلا ضفرف .رصقلا يف هل نكميل ؛فراجل ا
ce LHيف تاريخلاو فطعلاب معني «رصم  JON YDهعجوزو  . 

 JE هب اذإف .رصقلا ضفر ىَسْوُم نكلو .رصم شرع يف SE eh رصقلا كلذ نمو
 نيذلا لاطبألا لكف . هب ةهيبشلا aie تنبنا « يثيم ماظنل رايها - ىلوألا هتقالطنا نم

 ءانبلا نولصاوُيف يندم ءاضف يف نورقتسي ؛لوهجماك وأ لوهجم يثيم ءاضف نم ميلا مهلمح

 Sargon d'Akkad» يداكألا نوغرس ةايح تناك كلذك .ًاديدج ءانب نونبي وأ «ريمعتلاو

 D ىلإ ءاطغلا ةموتخم ةّلس يف ةنقلأو «لوهجم بأل ءارس هل هتدلو «داگأ حرص سموم

 بحل ا راتشع hina «عرعرتو ؛بشو ءهضرأ يف أشنف Akki يّكأ يقاّسلا هطقتلاف

 نم ميلا هلمحي ًاعيضر ءاج . Romulus سوُنيموُر ةايح تناك كلذكو . كلاب علطضاو

 . الهأ رشبلاو ناويحلا نم هل ES ةسبايلا سم الو ةهلآلا رابك نم آهلإ نوكي دق «لوهجم بأ

 اوراس نيذلا اهلاطبأ نانوُيللو .”ةريهشلا امور «ةنيدم مظعأ مهل ينبي ماق هدعاس ٌدتشا انو

 شوكولا لتقو «ًاليوط رحبلا رامغ ضاخ « ميظعلا كلما Thésée يازينف . ةريسملا هذه

talياسریبو عو « نا سلايزافو هرقتسا مل  Perséeسوُز ةلالّس نم ناك يذلا » 

 هل تناكو «ةليحب جرخف « «رحيلا يف Sn يقلأو « نيتيجس توباّغلا يف هّمأو عضو

 :ًالثم رظنا .يرصملا لصالا يذ ىسْوم مسالا ىلع ةّصاخ ًادامتعا تاسارّدلا نم ريثك يف عا LU وهو (1)
Sigmund Freud, L'homme Moïse et la religion monothéiste, pp. 64 sq., 80 sq.; André Chouraqui, 
Moïse, pp. 50 - 51, 82 - 83. 

 .39 28 /20هط »14.7 /28صصقلا £2 EH رس « ميدقلا دهعلا :نآرقلا هداعأو «ةاروتلا يف 555 ام وهو (2)
Sigmund Freud, L'homme Moïse et la religion monothéiste, p. 68.3( ( 

 .104ص ؛نْيدفارلا يداو ناكس ىدل ينيّدلا سلا «رداقلا دبع ديعس ليلخ : يف باتكلا اذه یدص رظناو
 : يف هتصق رظنا (4)

Pierre Grimat, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Romulus. 
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 دقو .""نمألابتيسيو :ةنيدملا مست 5 I كولا ةقلامعو شوُحْولا لتقف «تالوطب

 نم ةزيكر رّصنُّملا اذه تاب ىّتح ؛ةريسملا سفن مهل تناك نيذلا اهلاطبأ ةريثك بوشل ناك
 رصقلا ازغ وه الف a لامآ بيخ ىَسْوُم نكلو . ”صّصّقلا نم عوتلا اذه ةينب زئاكر 8 0

AN نم هبيصن كالتما ىلإ دعب نم ىعس وه الو Ce 

 :رئبلا ىلع ىتلا ةرخّصلا رس - 1

 امل .ةيناث ةرم ont تداعو ءاهفطعب هتلمش لب دولا ضعبب ةصقلا هيلع لخبت ملو

 اهنع تتكس نمّرلا نم de شاعف ءرصقلا ىلإ هوداعأ «هدعاس تشاو « ليئارسإ يف يف بش

 ًاشحو ًاناسنإ لظ لب ءاهلعف بش يذلا ىتفلا يف لعفت ملو POA اهنع تكسو ءةاروتلا

 «هتعيش نم ناك ya دجنأ ىّتح نّيَمصاختُم ةنيدملا يف ىأر نإ ام .ةرطفلاو ةعيبطلا شيعي

 ءهّيَدي هب هوشی نأ هل ناك ام مدب هيدي هوشو ,بنذ نودب J5 « ةرجحنملا يلبقلا ةّيبصعب

 نم pàg ta لشقلا اذه Re دقو .”ساّنلا ضعب هرهن نأ الول ايناث اصخش لتقي نأ داكو

 .رفقلا ءارحصلا ناضحأ يف  ديدج نم يمتريو «ةميظعلا نوعرف ةراضحو رصقلاو ةنيدملا

 . هيلع ai dan لامآ ىرخأ ةَرم هيف بّيخف

 ناسنإلاك ًايفاحو «ةميهبلاك «هلكأي ناك لقب نم الإ ًاعئاج «ًاليوط ضرألا يف برضو

 ءًايفاح ناكو ءرجّشلا قروو لقبلا الإ ماعط هل سيل «نيدم ىلإ رصم نم ىسْوَم راس” : لوألا

 قصالل هنطب إو [ . . JIN يف سلجو I لعن تطقس ىّتح «نيدم ىلإ لصو امف

 :رظنا cle es يازيت يتیصخش لوح (1)
Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, articles: Thésée, Persée; Mircea 
Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, p. 191. 

 مغر ىقبي «باتکب تافاقتلا GE هيف كرتشت يشيم لكيهل اهعوضُحو لطبلا دلوم ةلاسم كنار ونوأ صخ دقو )29
 aa يف اهتاكاحّمو جذامتلا ةسارد يف اماه  هفيلأت ىلع تقو يضم

Otto Rank, Le mythe de la naissance du héros. 

 هنأ ةئّدرو ربك ةعاس ةثكرتف à عم كلذ لعفت مل اهّنإف ؛ةوطُّخ ةوطُح اهلاطبأ مّبست ام آريثك 4 EN مغر (3)
 رس «ميدقلا دهعلا :يرصملا هلت ىلإ ةرشابم  رمتل ء10 /2 « جورُخلا رفس « ميدقلا دهعلا : رصقلا يف نوعرف لآ ىلإ

esاحن دقو . 15-12  OTANاذه  liزات ءدرّسلا يف ًاغلتخم ماظن علا هلأ مغر «ةاروتلاب ىدتقاو «  

 . صّصَقلا لكيهل يلخادلا ءانبلا رسكو ةئزجتلاو عيطفتلاب

 .15 /28صّمّقلا )4(

 . 19 /28صّصققلا )5(
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 gi VAE gel ép « هفوج لخاد نم ىرتل لقبلا ةرضخ Os عو نم هرهظب
 طقس As عوُجلاو بعتلاو ىنضلا عيرص ميظعلا نوعرف نبا اهيف طقس يتلا ةظحللا كلت

 ea لقثملا هدسج طح te ؛ ةليلظلا ةفراولا ةرجّشلا تحت نم . دوشنملا "GS هيلع

 ىلإ ةخماش ةرخص ىأر i gyin هلبق نم تذخأ امك prilo هتذخأ نوكت دقو

 لدن ةرخّصلا تناك اذإو . اهنفانم عنمتو «ةرخصلا اهدستًارثب ىأرو ٠ اهسأر ةعفار ؛ ىلعأ

 اهيف يلد" NES ؛ةجوّزلا ىلع ةّلاد MN PIEN نم اهل امل جاوّرلا ىلع

 ايؤّرلا هذه يف دّدحتتو .””اهنطب يف ءاملا لمحتو «ءاملا جارختسا يف هلبح اهيف Us ؛هولد

 .رثيو ةرخص دنع لصي وه اهو . ةلزعلاو ةدحولا شيعي ءآهئات ىسوم ناك . ةلبقملا ىسْوُم ةايح
 هذه . ”يقّسلا ناعيطتست ال نانأرماًاضيأ رئبلا لوح ؛نكلو ؛منغو ءاعر رئبلا لوحو

 اهعفر قيطي ال” يتلا ةرخّصلا عفرو «لّظلا ةفراولا ةرجّشلا تحت نم بهف !ىَسْوُم اي كتصرُ
 ةرجّشلا تحت هناكم ىلإ ىّسوُم داعو ؛”نانأرملا تقسو ءرثبلا تحتفناف 'لاجر ةرشع لإ

 .370ص «3ج «ريسفتلا «ريثك نبا (1)

 ةّبقو ةرجحلا كلت نيب ةطبار ei ىأرف «مانو ءًارجح دّسوت ؛ليآلا هكردأو ءضرألا يف بوقعي برض امل (2)

selانلمع رظنا  elهيورت املا ةظحالم ا ردجتو - 550 ص  Ba aرثبلاو  

 ىّسوم صوصخب 637 LS وأ امهادحإ جوز م « est امهل ىقسف » «يقسلا امهيلع رّذعت نييتللا نيتأرملاو
 370-2371ص ص Bg «ريسفتلا ءريشك نبا :ىّسْوُم صوُصُخب رظنا . لكيهلاو رصانعلا سفتب بوقعيو
 .223 ص ilg 1م UM ةيادبلا «ريثك نبا : بوقعي صوصخيو
 :رظنا ءًابيرقت بوعشلا لك دنع زمّرلا اذه دجنو .202ص « مالحألا ريسفت يف مالكلا بختم ؛ نيريس نبا (3)

Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 142 - 143. 
 وأ ةرجح لك يف Falls سدا" نيب ةمئاقلا DAN رَت روُحّصلاو ةراجحلل دايلإ ايسرم هصّصخ يذلا لصفلا رظناو
 هب تّككتحا ام اذإ eai p$S كلذك يهو «هتايلجت نم هجوو o iag دادجألا حاورأ تيب ةرخّصلاف . ةرخص
 .Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp 188 - 203. : تبجنأ رقاعلا ةأرملا
 .203-207 ص ص «ةلأسملا هذهب ةّصاخلا ةديدعلا جارما كانه رظناو)
 .212ص عال يش ن مالكل بحت « نيريس نبا (4)

 ا مهنوُد ن َدَجَوَو Los UT م هم Li D َدَرَواَمَلَو 9 (5)

 24 CI PAT sus سَ جور يبك Est Tep aai GS ال اعلا
of. JOةرخّلا اوداعأ او غرف ملف «نوقسي سالا نم أ هيلع دجو نيدم ءام درو مل مالّسلا هيلع -  

 انل لصحي ال = -) Les ؟امكبطخ ام :لاق «نادوذت نيتأرماب وه اذإف «لاجر ةرشع الإ اهعفر قيطي الو ءرثبلا ىلع

Y ANءرجحلا ىتأف « ؟اهيلع اهوعجرأ أل ؛رثبلا ىلع يتلا ةرخّصلا عفر عيطتسن الو ءءالوه غارف دعب  ART 
 وأ ءءاماهيف وأ ءولّدلا"بونّدلاو . . 370ص 3g » «ريسقتلا «ريثك نيا ؛'مدغلا تيور ىح ًادحاو ui الإ قتسي مل

  بنذ ةّدام ؛ طيحُلا سوماقلا « يدابازوريغلا ,"ىآلملا نود وأ ءىآلملا
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 رئارحلا يشم" « 4 ءاَيَحِتَسَأ fe ىِيَمَت و هتءاج ةأرما توص ىلع ظقيتساو .لّظلا ةفراولا
 iY ءءاسّنلا نم عفلسب تسيل ءاههجو ىلع اهبوثب ةلئاق [ . . ] اهعرد مكب ةرتتسُم [ ] ٠

 م EEE ير ودم :ER CORRE) ° هر »ول

 . (انلتيقسامرجاكيزجيل كوعدي ىأ نرإ» 2 ةجارخ ةجالو

 هيلع بيعش” « ميدقلا ّيِبَنلا ملاع ىلإو «هوعدت يتلا ةأرملا ملاع ىلإ توصلا هلمحو

 خيّشلا هنأمطف «مهيلع هّصق صقو « عبشو : معطف ."”نيدم لهأ ىلإ لسرأ يذلا «مالّسلا

 هحكنأو ؛همنغ ىعريل هرجأتساو ؛ ”(َنيِمِلظلَأِم L توت CSS ال نأ ليلجلا

 كلذلظ يف « نوعرف رصق نم براهلا ىتفلا عور نكسف ,©هتامدخ ىلع ًارجأ هتانب ىدحإ

 . ةليوط نينس رفقلا يف منغلا ىعرو «ودبلا نم ةأرما ناضحأ يفو «ليلجلا خيشلا

 يذلا خيتشلاف . Lots jai اهرصانعب ةطيسبلا ًةايحلا  ىرخأ ةرم  ىَسْوُم راتخا اذكهو

 نم ةروص رثبلا ىلع ةمئاقلا ةرخّصلاو . ةوادبلا ملاع شيعت يتلا ةليبقلا Ce ةميدق ةروص هاوآ

 ناسنإلا نم بيرق ءطيسب سّدقم هّنكلو à A ملاعلاب طبترت ءضرألا يف ةوفلا روص

 نكس وأ «بّرلا تيب هدنع اهّنأل ؛ةرخّصلا ASS « هب طيحُي ام الإ ىري ال ناك يذلا ميدقلا

 «ةّيردلل دعأ يذلا ىتفلا مامأ عّصوُي ازنك ةفلتخملا تافاقتلا يف ةرخصلا تناكو . جلا حور

 . 25 /28صّصَقلا )1(

 قولا نمو «ةطيلّسلا ةّيرجلا ءاسّنلا نمو ءروسجلا لاجّرلا نم عفلسلاو” .371ص «3ج ءريسفّتلا ؛ريثك نبا (2)
 . عفلس ةّدام  طيحملا سوماقلا «يدابازوريفلا « "ةديدشلا
 .25 /28صّصَقلا )3(

 هّناامدحأ :لاوقأ ىلع Spa CAES ىقس ام رجأ هيزجييل هاعد يذلا-) لجّرلا اذه يف D ft فلتخا دقو )4(
 يرصبلا نسا هلاق دقو ؛ءاملعلا نم ريثك دنع روهشملا اذهو à نيدم Jal ىلإ لسرأ يذلا مالّسلا هيلع EN بيعش

 :نورخآ لاقو [ . Joe ىَسْوُم هيلع صق يذلا وه ابيعش نأ هغلب À سنأ نب كلام [ نعو ] [ . . ] دحاو ربغو
 .371 ص Be «ريسفتلا «ريثك نبا T . . ] بیش موق نم نمؤم لجر ليقو ءبيعش يخأ نبا ناك لب
 اذه يف  اضيأ  دوهيلا فلتخا دقو .18/2 ESP رفس «ميدقلا دهعلا «ليثوعر لجّرلا اذه ىعدُي ةاروتلا يفو)

 .ددعتلاب نمؤُي نالوا دباع هلأ ىلإ نونظلا بلغأ تبهذ نيح يف Gaga انهاك مهضعب هلعجف «نوكي ْنَم خبشلا
 .André Chouraqui, Moise, pp 89 - 90. : يف كلذ رظنا

 .25 /28صّصَقلا )5(

aail (6)371-374ص ص :3ج «ريسفتلا «ريثك نبا : يف ةّصقلا ليصافت رظناو 28.25/28 . 

 :رظنا (7)
Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 188 - 189 ; Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des 
tribus, l'Islam de Mahomet, pp. 36 - 37. 
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  Dpتاّذلا ىلع فّرصّتلاو «ةفرعملا عوني وه زنكلاو «زنكلاب زاف « هعفر وأ «هعضوم نع هان .

 يازيت ينانوُيلاف  Théséeنم امهبحاص نم فرعف ؛ءاذحو ًافيس اهعفر يتلا ةرخّصلا ءارو دجو

 ياسريبو . هلإلا كلذ نبا هنأ فرعو ءةهلآلا  Perséeتناك يتلا ةأرملاب هترخص كّرح امل زاف

 ءاهكرحف «ةرختملا هل تّدبت . ىَّسْوُم عم رمألا ناك كلذكو . "”اهجّوزتف ءاهدنع ةسوبحم

 نوكي داكي ًاطيسب ابر « هير اهيف دجو ْنَمَك ناكف  ole phn eeةروص يف هل لّكشت ام

 ءءاعرلا رش نم اهصّلخف «ةأرما ةرخّصلا ءارو ىسوم دجوو .هاطخ داقف « ةيدابلا نبا «بيعش

 ةمعطو هلجرف دعب هسفن رجا دقو ,اهتواديو هتوادب يف لظو .اهجّوزت ذإ اهاقسو ءاهل ىقسو
O ل 23 > هدنع نم ًارشع اهّمأو «هيلع يتلا ينا ملا نينّسلا ىّدأف « كلام هماقم باطو” , 

 . اهقارف ىبأو «ضرألا كلت يف رّدجتف « ”رخأ ًارشع اهيلع دازو

 :ىغط Él . نوعرف ىلإ بهذا وأ « رجحلا لدب راثلا 2

 يعّرلاو . يعّرلاو ةاعرلا ملاع ىلإ لجّرلا ءامتناب ثّدحُي ةّيوسوملا ةايحلا هذه يف ءيش JS 3 0 0 5 s اه رع ` 1 هع

 مهنوؤُشو ةطيسبلا مهءايشأ نال ؛ساتلا اهيف دقتعا « ىلوألا ةّيناسنإلا لحارم نم ةلحرم

 «نيبارقلا بيرقتل زمر ناويحلا ديصف LA تاراشإلا ىلع  اهتاذ يف  يوتحت ةريغصلا

gsسنجلاب ءافتحا  edزمر قيرطلا دست يتلا ةرخصلا وأ مئاقلا لبجلاو  SAUماوّدلاو  

 is «ناسنإلا اهّلجُي ةداعلل ةقراخ ىوق زوُمرلا هذه لكشتتو .ريغتلا مدعو

 SE سوم يودملا توّصلا لشتنا ؛ءاليل ةليل يفو «ىلوألا ةعيبطلا هذه ناضحأ يف

 AE لبج ىلع ًاران اهتليل JEE ديدجلا نيدلاو .ديدجلا نيّدلا ملاع يف هب جزو «ءارحصلا

 ناك نأ دعب I نع ثحبلل ىلعأ ىلإ هيرظان لاقتنابو « ةفاقتلا ملاع ىلإ ناسنإلا لاقتتاب

 ًارئاس ىَّسْوُم ناك .اهروُحخصو اهلابج لخادو اهقامعأ يف وأ ءضرألا هجو ىلع هنع ثحبي

«dalباعش نيب ًالزنم لزنو [ . . ] قيرطلا لضأف” كلاسملا ةرعو قيرط يف «همنغ قوسي  

 :رظنا (1)
Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, articles: Thésée, Persée. 

 ) ] . . [ )2رجآ : لاق هللا لوسر نأ  Le.372ص 23ج ءريسفتلا «ريثك نبا ء"هنطب ةمعطو هجرف ةّفعب هسفن

  . 28-27 /28 panail (3).373.372ص ص «3ج «ريسفتلا «ريثك نبا :كلذك رظناو

 ) )4.374ص «3ج ءريسفتلا ءريثك نبا
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 [ JDU ٠ يروُيل ؛هعم دنزب حدقي لعجو . بابضو مالظو باحسو ءاتشو درب يف لابجو

 GE ن سناء M ؛كلذك وه امنيبف .ءيش الو رّرَش هنم جرخي الو Ed حدقي ال لعجف
EGG hمهربي هلهأل لاقف «هنيب نع كانه يذلا لبجلا بناج نم ران هل ترهظ يآ  : 

 ال ىلع .iei . ]ران نم باهش يآ ؛ 4 سبب اَ كيتا یل ارات تاء نل و
sus۵ ییرطلا الضو «نیتاش اوناكو «[ . . ] قيرطلا ينيدهي يأ  Maga atya 

 هلي سراقلا دربلا ناكو « ةيؤّرلا هيلع ٌدسي مالظلا ناك . ةّيوسوملا ةبرجّتلا قمعب طيسبلا مالكلا

 ىرت كلذل UNE يف الإ امهل رهق الو . سراقلا دربلاو مالظلا رهق نم N ناکو . هلهأو

 نكري الو «همزع رتغ الو «دیدج نم حدقيلدوعب مث «ىرخأ رم حدقیو زل حدقي یس
 بجع الو ." PAL نم بعنف «ًائيش ءيضُي ال هدنز ىروأ امل ناك ؛ْنكلو .هزجع ىلإ

pereيهو «هلإلا نم ةبه بوُدشلا دنع تناك راتلاف . رمألا ةقيقح  Aلكل ريدا  
 هوعدت «ديعبلا قفألا يف اهآر لب هيدي لعفب هران زرحُي نأ ىَسْوُم عطتسي مل ؛ كلذل . “هل

eلبجلا فحل يف ءارضخ ةرجش يف مرطضت اهدجوف"  Éاتهاب فقوف «يداولا يلي  
 . اهرم يف

 :و يداولا يف هئاّثلا لجّرلا نيب بيجعلا ءاقللا ت «تهاب ىسؤمو «ةَرْيلا كلت لظ يف

 ve انف © 5{ WU توّمملا هادان . لبجلا مق دنع ةرجششلا يف مرطضت يتلا بلا

tube gb piii aeai SU HGا  
“set : GA jet ash 366 GI af ل 
 د

res DE PRE نامي سفن 

 .29 /28صّصَقلا )1(
 . 10 /20هط )2(
 .10 /20هط )3(
 . 140ص ؛3ج ءريسفتلا ءريثك نبا (4)

 IA ge «3ج ءريسفتلا ءريثك نبا (5)

 :رظنا )6(

Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 197; Dictionnaire des 
symboles, article: feu. 

 .374ص dg ءريسفتلا ءريثك نبا (7)

)8( 204/ 16-11 . 
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 حيبست نمأألإ سَّْنلا هيف ىرعتت تت يذلا ديدجلا نيدلل سيسأّتلا ناكو . ميلاعتلاب ًالفاح ًاجماتري

les LUدس هيف  NOUS OLD «léرنا لک دو 5  

 «نوعرف الو «ليلجلا خيّشلا الو «هعم دّبعُت ةرخملا الف .يلجلا حضاولا ديحوتلل ةروص

 .ةالّصلا ماقُت هركذلو ءدّبعُي ءهدحو هللا الإ هلإ ال .رثكلا هتهلآ الو

 اه سفن J ءازجو ةينآلا ةعاّسلا' راعش ًايلاع هعقر ديدجلا َهلإلا اذه Le ام نكلو

RSاهمكحت ىرخألا ةايحلل تيب يف ضرألا دنع ءاهتاو ضرألا يف يرض ةايحلا دعت مل .:  

 «ةايح ىلإ ةايح نم روُبعلا اهيف متي نوعرف باكر يف ةلحر ةايحلا دعت ملو .دادجألا حاورأ

 رثكأ همكحيو «لصاوتلا ناسنإلا مكحي «كلت يفو ةايحلا هذه يفف ."”باسحو لاوس نود

 عم وأ دادجألا ةرضح يف اهلك ةليبقلا عم ءاوس «ةعومجلا يف هب جزيف « هتيدرفل هنادقف كلذ نم

 اهبحاص داكي ةيتآ ةعاسف ؛ديدجلا نيّدلا LOF . ميظعلا نوعرفلا همكحي ميظعلا بعّشلا

 مت دقل .هدحو ىسْوم ىلإ اهجوم ناك برلا باطخف .اهدرفمب سفن لکل باسحو « ””اهيفخُي
à Velةدابعلاو ديحوتلابو بلا فرعتب رع ةمهملاو .ةمهملاب ضهني نأ هيلعو  . 

 هاوآ يذلا ليلجلا خيّشلا بيغيو lol» دقو يداولا يف مهكرت نيذلا لهألا بيغيو
 كلذ عم CS ديدجلا باطخلا ناك . ىعري ناك يتلا منغلا بيغتو . سمألاب هادهو هانغأو

 US وه الو ءبّرلا جاح وه الف ءىّسْوُم لثتماو .هشاع يذلا بذعلا طيسبلا نمآلا يضاملا

 .ّرقلاو دربلل مهكرتو col نيذلا هلهأ

 :ىعست ىتلا ةّيحلاو اصعلا 3

 «جارام فلاخُي الف «ساّلا هدّوعت ام راطإ يف جردني « هتثيب ديلو OT يف كش ال

 ناكف . هنامز لهأ بسام ا ge لک هللا ثعب : A نم ريثك لاق“ دقو .رشتنا امو

 ترهب تازجعُ هللا هئعبف «ةّرحّسلا ميظعتو ce مالّسلا هيلع ىّسوم نامز ىلع بلاغلا

 وهال Atom» نوئ «ينوك هلأ ي يف داقتعالا مت (18 ةلئاعلا-| ) ينوعرفلا دهعلا لحارم LE ةلحرم يف (1)

 لّكشُي تاب ىّتح tpt روصتلا يف ىحنملا اذه ةنعارفلا ضعب عّجش دقو « "بعشب صاخ وه الو ؛دالبلا دودحم

 قلعا نبيرصملا سوهو يرْحَّسلا ركفلا دض همايقاو ددعتلا هضفر نيّدلا اذه صئاصخ نمو . يمسّرلا ةلوذلا نيد
 Sigmund Freud, L'homme Moïse et la religion monothéiste, pp. 139 - 140. : Jol ̂ تولا دعب ةايحب

 15 /20هط )2(

 13 /20هط )3(
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 À ON GE .راحَس لک تریحو ءراصبألا

 نم وره رصم نم هرارف ناك «رحس نمز یوم نمز ناک اذإف .“ DA هللا دابع نم اوراصو

 ۔هدحو ناك هّلعلو ؛نيدلاب اطبترم- ذئموي HN ةدئاسلا موقلا ةفاقثو LS رخسلا
 . ةفاقثلا ملاع ىلإ ةعيبطلا ملاع نم ناسنإلا اهيف لقتنا « © يذلا fes ةقباس ةلحرم وأ «نيلا

 يضقي روصتل عضخ "فرصتلا يف عداخ ماظنل ًاضرفو ةعيبطلا نوناقل افيرحت“ أدب يذلا رحسلاف

 ناسنإلا ماقف .نوكلا ةروريس يف لّخدتتو «ءايشألا نكست حاورأو ةداعلل ةقراخ ىوق دوجوب

Lesنيدلاب رحسلا  كلذب  نرتقاف .اهّدوب زوفيل ؛نيبارقلا برقي ءاهل  . 

 امريثك لب ماثو وأو ةقالع اسود نكت مل نيدلاو رحّسلا نيب ةقالعلا هذه نكلو

 ىرتو ؛سانلا كلتميف «ةّرم ولعي رْحّسسلا ىرتف «يفتلاو ضفّرلاو فينعلا grall ىلع تماق
 كالىتما نوعّدي OS « ءالثم ةميدقلا رصم يفق" . هناطلسل مهعضخُيف « ىرخأ زوفي نيا

 كالهلاب ةهلآلا نوددهي اوناكو .نوديري مل لاثتمالا ىلع ةهلآلا رابك < ربجُي يذلا ناطلسلا

 شيعتو N تكسيو ؛ةهلآلا تكستف ."*”موتكملا ét ءاشفإيو [ . . ]مالا

 اجن دق هسفن نظو ءىس اهنمرف يتلا رصم يه هذه . ةَرحّسلاو ad ةفاقث مضخ يف رصم
 © paf اذه كلو . ءاعرلاب طلتخاو ةعيبطلا ناضحأ يف هسفنب ىقلأ ْنأب RS نوعرف نم

 نإام . همز هيلع دسفأ A رسل زمر تناك LS يتلا ds نم هوعدي

 ءهاصع يقلي نأ هيلإ بلط ىَّتح ؛ًادحأ هب كرشُي الو «هدبعي نأ هرمأو «هسفنب بلا هفرع

 فی ال نأ ىَسْول ىّنأو . بقع ملو ft ىَسْوم ىّلوف «یعست ةّيح يه اذإف «ىقلأف
 ددحتت اهبو همنغ ىلع اهب ش هيو اهيلع É pa يتلا ءاصع  طقف  هبلسي مل توّصلاف !برهيو

«lg SEE؛. مالّسلا هيلع ىسيع اًمأو' :ًالئاق ةلأسملا هذه يف هثيدح ريثك نبا لصاويو . 345ص  
 chap نوكيذأ لإ « هيلإ دحأل ليبس ال Le تايآلا نم مهءاجف ء ةعيبطلا ملع باحصأو ءاّبطألا نمز يف

 EE نم ثعبو « صررألاو همكألا ةا ىلع أ داملا Je ةردق بيل نيا نمف ,ةعيرشلا عرش يذلا

 نم باتكي مهانأف «ءارعشلا ديراجتو ءاغلبلاو ءاحصُلا نامز يف ثعب 8 - دَّمَحُم كلذكو . دالا موي ىلإ نيهر هريق

 اوعيطتسي مل « هلثم نم ةروُسب وأ «هلثم نم روس رشعب وأ «هلثمب اونا نأ ىلع CA سنإلا تعمتجا ولف 4 proie هللا
  ةدبأ قلل ا مالك هيشي ال لجو رع بلا مالك نأ الإ كاذ امو ءًاريهظ ضعبل مهضعب ناك ول ًادبأ

289. . Max Weber, Le judaïsme antique, pp. 282 : رظنا (2) 

(3) James George Frazer, Le rameau d'or, t. 1, pp. 41, 141. 
(4) James George Frazer, Le rameau d'or, t. 1, p. 144. 

  +20. 17 /204b (5)/28صّنمّقلا 31+
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 مم ناك . سمأ هنم 5 يذلا E ملاع يف  ًاضيأ هب جز لب ءيعّرلا ةفرحو ةعيبطلاب هتقالع
 . مهيلع هناطلُس ضرفي ىح «ةّرَحّسلا ربكأ ودبي نأ ءرْحّسلا نمز يف رهظ دقو « ىَسْوُم بر

 رارمتساب ددري ناك يذلا كلذ « موقلا ريغص ge» راتخاف à مهيلإ ةطساو نم IHY ناكو

Peab فعض نمو « فيحض A 

 « ىلوألا هتعببط عم عطقو ءايوق بلقناف aLa dde يذلا سلا لعفو
 ناك up ىلع أرط ًالوحت رمألا عقاو يف ناك انابعُت اصعلا pes . موقلا ةفاقثب ملأو

 «رفاحلاب ضرألا يف براضلا «بنذ نوُدب pe EN بلخملاب لتاقلا i i del طيسبلا

 . ءوس ريغ نم ءاضيب ةميدقلا ةيرجلا مدب a ديلاو ًانابعُت اصعلا fé يتلا ةملكلا لمعتساف

 AA نم ارهظمو A زور نم حبصُم A ةملكلا سم La اف

 T لضفب « FL تراص Lali Los ًالابقإ ىَسْوُم ىلع ةلبقملا ةايح لا روص نم ةروصو

FEاصع نكلو .دقف يذلا نمألا ل ظ يف ةايحلا ىلإ ىَسْوَم ليبس تراص اصعلاو .  

 «برلاو ناسنإلا ودع EH تناك سمألاب .ةديدجلا نيدلا ةموظنمب  ًاضيأ  ثادحُت ىسوم

 «لزنأو 6 Rp ASS «دلخلا ةّئج نم ءاوحو مدآ تجرخأف « « سيلبإ عم تأطاوت

 Ól .داسف تقو اهموي  تقولا ناك . P ىلع Las EU Cat يه تماقو

 DO يذلا تونملا لك :مدآ سیل سوف . ديعلل ةعضاخ ؛ٌبّرلل ةعضاخ ÉH اهف ؛ مويلا

 ,au د ددرت دعب - EEEE هتايحو نوكلا مكحي اديدج blas حبصاف 449 مدآ اياب

 dote زمر ÉH تبلقنا O اهتريس دوعتف ءاهكسمُي ČH ىلإ  ةّصقلا

 .142ص «3ج ءريسفتلا «ريثك نبا (1)

 ع .9997-100 ص ص هالعأ انلمع رظنا )2(

i a hý giyoالو اَهْذُح لاق  Niue was Casدقو .21- 20/20 4  

aaileىسوُم فوخ  Ghتاب ىّتح «هتروطو « ةريبك  fyaلاحا ريغتب ئِبْتةيسْفَت ةلاح نع  JEYنم  
 , ةّيحلا زجعأ دق هنأ یارو «نعمأ یتح بهذف «بقعی ملو Bet ىو eue نياع الف“ : ىرخأ ىلإ عضو
 «فوخلا دیدش وهو ىّسْوُم عجرف à sens جرا نا ؛ یوا : يدو مف ءهنم ءايحتسا فقوف cd كد م

 نم لالخب اهلخدف «فوص نم .iega- ise ىسوم ىلعو «ىلوألا اهتريس اهديعتس ÉS Vs ءاهذخ : لاقن

côteهلل ناول ىسوُم اي تيأر أ : كلم هل لاقف « هدي ىلع ةعّردملا فرط فل اهذخأب هرمأ اًملف  Leتناك ًارئاحت  
žigiين  deفعض نمو ءفيعض يلو ءال :لاق ! ؟ائيش  à Cabةّيحلا مف ىلع اهعضو مث ؛هدي نع فشكف  

 اهعضي ناك يذلا اهعضوم يف هدياذإو ءاهدهع يتلا ءاصع يه اذإف aSa ,باينألاو سارضألا سمح عمس ىح
 . 142ص «3ج «ريسفتلا ءريثك نبا «'نيتبعنشلا نيب اكو اذإ
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 ةناكمب نيحلا كلذ نم اصعلا تيظحو ءناميإلاو ةفرعملل ًاصع POLY يف ةمراعلا ةوهشلاو

 «باتكب ءاملُملا صعب اهّصخف «نايبلا باوبأ نم ًاباب تحبصأ Re « ةفاقتلا يف ةقومرم

 PO يف ةّيبوعشلا نعط ىلع A رصانع نمآرصنع اهلمعتساو

 :اصعلاو ةّيحلا ةفيظو تحضُنا ىَّتح ءرْحّسسلاب يبتلا سنأتساو ؛ةزجعملا تناب نإ ام

 DERAS : كلذ ءارو نم رمألا ءاجو ۰( تؤعزف إير نم ٍتاَمَهَرُبَكِناَذَف ل
 نوعرف نم ًايراه جرخ . ىَسْوُم هجو يف ديدج نم LE el nue. Pet دان

Wyتوّلاو َراّنلاب لبق دقل !رفملا نيأو . إلملاو نوعرف ىلإ عوُجرلاب هرمأي توصلاب اذإف <  

àلبقو . هلهأ عمو رفقلاو ةيدابلا يف هحالس « ءاصعلا نادقفب لبقو .راتلا ءارو نم  

 ىلإ بهذي نأ اأ . اهنول لدبتف ؛هبيج يف هدي لخدأو «ىعست يتلا ةيحلا سمف « ءرحسلاب

 Heili Go لاق : :راذعألا قلتخيو pe Var هارت كلذل . ىرخأ ةّيضق كلتف ؛نوعرف

 ىلْحَرْشَأَتَر ) :لاق . هيلإ اولصي نل نأ توّصلا هنأمطف |[ . Koti olovi اسف

EA EEV4# ىف اوُهَقْفَي © : E E 

 كتسبلا دق يّنإو ٠ «يرصنو يديأ Cle Es à « ينيعو يعمسب كاف » يتلاسرب قلطنا“ : توصلا

 قل ىلإ bu يد نم ميظع دج تنأف « يرمأ يف قلا اهب لمكتستل ؛ يئاطلم نم هنج

 رکناو ag دحج یک e ÉNS «يرکم نمأو a رطب ؛ A نم فيعض

 Lt gets نور أوو اذه : :لاقف .” P ينفرعي ل هلأ معزو ءور

Me Root ans csلاقو « كلذ ىلع داز مّ «  : Jr}ل  Lu 

(1) Dictionnaire des symboles. article: bâton. 

 يف يه يتلا اصملا EP نعاطم هيف عمج ءاصعلا باک همس بای s نيييتلاو نايبلا يف ءاصعلا ظحاجلا صخ )2(

 ًازربم كلذ يف ناكف ٠ اهليجبتو اصعلا ديجمتب le «ةيدابلاو يعّرلاو ىلوألا ةرطفلاب اصحلا طابترال رهاظم عقاولا

 . 447 395 ص ص (3ج« «نيييتلاو ناييلا ء ظحاجلا ءرظنا . نيدلاو ةفرعملا يف ةريبكلا اهتمهاسمو «يفاقتلا اصعلا رودل

 .32/28صّصقلا )3(

 .24 /20هط (4)

yanal (5)35-33 /28 . 

 .28 25 /20هط )6(

 142 ص «3ج ءريسفتلا ءريثك نبا(7)

 .34 /28صّصقلا )8(



Eee 
isوہ ددا جو یا نوره چو  Oosج ایک كبس یک @ یر ى هكر  
ifلاق : تولا هباجأف « 4 اصب ات ت نإ  LEEَكيِخّأِب َكَدّضَع  

USINEلق اطلس  iTi Kodaمو  USهل قبي ملو  
 نوراه هيخأ ثعب ىٌح هتابلط لكل باجتسا دقل .بّرلا هجو يف اهعفري ةّلعت الو همدقي رذع

 بلطلاو ةمواسملا لظ يف . PA عيراشم نم ًاعورشم DU يف نكي مل ام ومو Es هعم

 ناك مل ىلوألا ALE يف نيذلا ميلاعت تمستراو «هدبعو برا نيب OČNE ؛ءاطعلا ةدايزو

 دبعلاو هلإلا نيبف . بلط ام زرحيو CN نم ءاش ام بلطي دبعلا ناكو «دبعلا نم بيرق بلا

 Ean مهاب ضهني ىح ءاطعلا هل داري «هيرح ناكرأ دئاقب كلم ةقالع نع فلتخت ال ةقالع

 حرشب زاف .ًاحبار ةضياقملا نم « عرتطلا بحاص tuya جرخ دقو . هيلإ رداّصلا رمألا قف

 «يبن ريزو نم Re ْذإو . هل ًاريزو هيخأ بيصنتو «هناسل ةدقع لحو «هرْزأ شو «هردص

 نم زرحأ ام ناك له ؛نكلو .هريغ دحأل نكي مل ًاكلمو ًاریبک اناطلس زرحأ دق نوكي نأ بالف

 !؟ىغط يذلا نوعرف هجو يف فوُقولل ايفا ناطلس

 :ىغط يذلا كلذ نوعرف 4

 Dhs «ضرألا يف عزفلاو بعّرلا رشني «ةعبس سور تاذ ىعفأ مالسإلا نوعرف
s4 ne La out F 16«  

 ”رشلل جدومنألا لاثملا لايخملا يف لكشتيل ىتح «باذعلا سائلا موسيو «ءايبنألا عجاضم

. 35-29 /204b (1) 

.35 /28 yaa] (2) 

 «هدحو ranga بيصن نم تناك OTAN يف اهّنإف «ةيادبلا دم أعم نوراهو ىسوم ىلإ ةهجوم ةاروتلا يف ةلاسّرلا تناك اذإ ( 3)
 ىلع ga نم هيخأ ىلع Éa مظعأ دحأ سيل :فلّسلا ضعب لاق ؛اذهلو «هبلطل هللا باجتساف هب نوراه قاحلإ بلط من
 .375ص 13 ءريسفّتلا ؛ريثك نبا as نوعرف ىلإ هعم ًالوسرو Es هللا هلعج ىّتح هيف عفش .dB ]نوراه

 يف هصّخلُيو « ةيئايميسلا Greimas ساميرق ةيرظن نم GAI نوكرأ دّمَحُم هعضو يذلا يلعفلا جذومتلا رظنا )4(
“L'auditeur du récit n'est pas un simple spectateur d'événements qui le divertiraient sans engager 
sa conscience:il fait partie d'une structure actantielle invariable où Dieu est à la fois l'auteur - 

destinateur des événements (cités détruites, peuples punis.) et de la Parole - Evénement 
{révélations successives) qui définissent une Histoire du Salut; le Destinataire de l'obéissance qu'il 
attend des hommes conformément à l'Alliance; les prophètes sont les adjuvants de l'action de Dieu 
dans l'Economie du Salut; Pharaon — prototype du Mal, de l'Infidélité à l'Alliance — est 
l’opposant; les hommes, enfin, sont les destinataires des bienfaits et de la Sollicitude de Dieu, les 
destinateurs de l'obéissance et de l'action de grâces’, Mohamed Arkoun, Peut - on parler de 
merveilleux dans le Coran, in L'étrange et le merveilleux dans l'Islam médiéval, p. 20. 
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 co رّهطتتل لف وأ «ضرألا رهطتتل برحلا مايق نلعت «سيراحما قدك عفو همسالو

 يذلا هيف نماكلا ميدقلا بألا كلذ هنآ رعشيل ىح ؛هساسحإ ناسنإلا ىلع كلغ ةَّوُق نوعرفو

 “روس نيرشعو نامث يف ةرم نيعبسو ًاعبرأ نآرّقلا يف همسا درو .هنم صْلخَتلا بجي

 اذه رّكذُي ال داكي i «یسوم ًاديدش ًانارتقا همسا اهيف نرتقا «تایآلا نم ًاريبك ًازيح لتحاو

 سيلي مهيف اب «هريغ رارشألا هزحي مل ام ةعينشلا فاصوألا نم زاحو . هعم كلذ ركذ اذإ لإ

 . ضرألا يف هرشني لزن مت «ةّنجلا يف هيلإ اعدو E ىلع بص ام ًاريثك يذلا
 نمو ربكم Nas اهب بدكم «برلا تايآب رفاك à ”ةيغاط نوعرفف
 aieas $ 5 ”نيتطاخلا نمو «ملاظ »° O gaa امو ؛لضأ «نيقسافلا "نيفرسلا

 برضُي الاثم اوحبصأ ىّتح «هداسفب هموق دسف می LA EN نع Leu ؛ لمعلا نيس

 يف حضاو ريثأت ةروّصلا هذهل ناك دقو . "سرلا باحصأو حوت موقو دومثو داعك ٌرشلل

cv > aiiطبقلا نب" ينعي يذلا ملعلا مس الا نم  inربكلا ةنعرفلا :اهنم ظافلأ  

d'aاهنمو : gag egeiلك اذإف «ميمعتلا لصح مّ .”ربكتو ءاهد يأ ؛ ةنعرف وذ  

 M اطابترا رشلاب ظفللا طبتراو «"ةنعارفلا ةانعلاو «نوعرف تاع
 SU نعللا قحتساف «ًاميجر ًاناطيش تلّكشت راض شحو ةروص ريسُّتلا يف نوعرفلو

 عطقلا بجو « يثيملا خيراتلا قيلامع نم قالمع نوعرفف . "هللا ةنعل هيلعف ناك UGP : همسا

 .نوعرف ةدام « ميركلا ON BUY سرهفملا مجعملا « يقابلا دبع داو دَّمَحُم : يف كلذ ليصفت رظنا ( 1)

 .17 /79تاعزانلا ؛43 424 /20هط )2(

 .54 ,52 /8لافنألا (3)

 .39 /29توبكدعلا ؛4 /28صّصقلا ؛83 /10 سنوي )4(

 .12 /27لمتلا (5)

 .79 /20هط )6(

 .8 /28صّصقلا +11 /26ءارعشلا (7)

 .37 /40ر فاغ ؛60 /204 )8(

 .37 /40رفاغ )9(
 . 10 /89رجفلا ؛18 /85جوُرُبلا +12 /38ص ؛13 /505 )10(

 . نعرف Be ءبَرَعلا ناسل « روظنم نيا : يف يناعملا هذه فلتخم رظنا (11)

 .87ص ؛1ج ءريسفّتلا ءريثك نبا (12)
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 «مهريغو قيلامعلا نم ًارفاك رصم كلم نملك de نوعرفو' H خيراتلا قلطنيل مهعمو هعم

 كلكم ن عبتو « سرلا كَم نك ىرسكو ءًارفاك ماشلا عم مورلا EE رصيق نأ امك
 ةلالدلل مالعأ ءالؤهف ."دنهلا كلم نك سوميلطيو «ةشبحلا َكَلَم نك يشاجتلاو ءرفاك نميلا
 موقت «ضرألا يف رجم ىوق نولي «ةّيهلإلا ةمعّتلا ناركنو ÉI ليبَسلا ءوُس ىلع

 ESN زوفيو ءاهيلع رصتنيل led هسفن دج نأ ناسنإلل بال ناكف AU ةضهانم

 وهف .هدحو جيسن نوعرف زربي do هجو DE اوماق نيذلا قيلامعلا ءالؤه نيب نم
 ييحتسيو «مهءانبأ حبي «باذعلا eg مهموسي موق ىلع D يذلا مهنيب نم ديحولا

 ىلإ ىعس « ليئارسإ ينبب تلزن ةنعللاك نوعرف ناكف . مهر نم ءالب كلذ يفو «مهءاسن

 ران ىأر . هلله ةيؤر ىأر دق ناك هللا هنعل  نوعرف نأ كلذ“ ÉÉ اوليزُي ال LE ؛مهكاله

 اهنومضم « ليئارسإ ينب توب الإ ءرصم دالبب طبقلا تويب تلخدف « سدا تيب نم تجرخ
 هللا هنعل . نوعرف رمأ كلذ دنعف [ . . ] ليئارسإ ينب نم des ىلع نوكي SE لاوز نأ

JEركذ لک  deليئارسإ ينب نم كلذ دعب -  » Fi,ينب لامعتساب رمأو .تانبلا كرتت  

 ريطاسألا مدقأ نم در ةروطسأ ةّصقلا هذه iij . OU fe ءلامعألاقاش يف ليئارسإ

 A ل وا ا وا

 ةّوّشلاو ناطلسلا ضرفل اهب درفت AN ىلع ءاقبإلاو «ضهانُم دن لكل لَك ركذلا لق

 ةبلغ لظ يف الإ شيعلا اهدحأ بيطتسي ال «شحولا روكذل ةروص رصم نوعرفف . توربجلاو

 ابصتنُم ًالوُش «شحولا اذه نوعرف ىحضأ دقو . ثانإلا عيطقب  هدحو  زوفلاو «هريغ روُكذلا

 ةاروتلا تّلختسا دقو . ىلنأ لك ةمراعلا هتوهشو هتاوزنو هرمأل عضخُي اناطلسو à SSI مامأ

 كلذ eg هجو يف ًاراعش اهعفرتل ةغيلبلا ةرّبعملا ةروصلا هذه دعب نم al نآرقلا م

 Bo كح هيلع ضقنيف ؛دسألا ىري «دسألاك 0, DU .لوُلا شطب نم اجن يذلا ركذلا
 ect «لمارأو تانصحُم LS ىراذع «ءاستلا ءالؤه .رثبلا يف هتروصل ًاساكعنا ناك

2 

 .87ص ilg ءريسفتلا ءريثك نبا (1)

 . 49 /2ةرقبلا (2)

 86ص «1ج «ريسفتلا «ريثك نبا (3)

587 



 يف ةفيلخ الف «دلو لك op موقلا ءالؤهو .اوؤاش ىّنأ نهنوتأي «هئلمو نوعرفل ًائرح

 نيبارق اونوكي نأ لدب à BU نيبارق نومي لافطألا ءالؤهو . ثيرو الو « ليئارسإ ينب
 عفريو «ليئارسإ ينب ىمح يمحيو «ءاستلا نع دوذيل ؛دالبلا يف ÉS الو . قحا برا

 . "”ةفدص اجن هل خأو « ىَسْوُم ريغ رگد ال .مهخیرات لصاوُيو « مهركذ

 هل ترثكأف . ىغط يذلا نوعرف JANE ىَسْوم AE Ga صّصَقلا تدّئجو
 ىلإ بهذا" :تلاق . لصألا ضرألا نم جور ايو « يضاملاب ةتركذو «ُبّرلا ناسل ىلع مالكلا

 هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىلإ هعداف ءًايراهو «هنم راف تجرخ يذلا ءرصم كلم نوعرف

sالو « ليئارسإ ينب ىلإ نسحُيلف  D celىغيو ؛ىفط دق  » LLH 
 ىلع ىضقل ءاش ول هّلأو Sos ىلع ًامئاد ةنركذ مف de MS يسنو

 هبضغل بضغي رابج ةشطب هب تشطبل AE نيبو ينيب تعضو يذلا ÁN Y :نوعرف

 «هتعلتبا ضرألا ترمأ ْنِإو «هتبصح َءامّسلا ترمأ ْنِإف .راحبلاو لابج لاو ضرألاو تاوامّسلا

Ml,ينيع نم طقسو «يلع ناه هّنكلو «هتقرغ راحبلا ترمأ ْنإو «هترّمد لابجلا » 

 .Css. ufs ”يريغ ينغ ال «ينغلا يئ قحو «يدنع Wet, be هعسوو

 يديحوتو يتدابع ىلإ هعداو ؛يتلاسر CT :نوعرف عاضخإ ةّمهم VOL ىلع

 هل لو . يبضغل ءيش موقي ال هلأ هربخأو « يسأبو يتمقن os « يما هرگدو « يصالخإو

 ينم عرسأ ةرفغملاو وفعلا ىلإ يّنأ هربخأو «ىشخي وأ ءرّكذتي هّلعل ءال الوق كلذ نيب اميف -
 « ليمجلا ربصلا ىلإ هوعدتو ؛ غيلبل مالكلاب md هرزأ نم تال مث . ”ةيوقعلاو بضغلا ىلإ

 سيل «يديب هتيصان OÙ » AA سايل gi ام َكَّنعوري الو“ :برلا ناسل ىلع ًامئاد

 دقو «ةرفغملا عساو هّنإف كابر بجأ :هل Js «ينذإب الإ Vo «فرطي الو «قطني

 نع هدابع aiy «هب لّممتتو «هبست ؛ ةبراحملاب هزرابُم تنأ اهّلُك يف ةنس ةثامعبرأ كلهمأ

 ؛رقتفت ملو «مرهت ملو «مقست مل . ضرألا كل تبنيو «ءامّسلا نم َكيلع رطمُيوُمو « هليبس

 هتعفد مّ ."ميظع ملو ةانأ وذ Éy «لعفل a en JR نأ هللا ءاش ولو . بلغت ملو

 POr ءريشك نبا . عّمضّرلا اهيف لقي ال نس يف دوف toy «ةسدهلا ةاجتلابهدحو ۔ LE ىظحي (1)

 .367ص ؛3ج
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 نابستحت امتنأو «كيخأو «كسفنب هدهاجو' : بَرلا ناسل ىلع ًامئاد  ةلئاق E ًاعفد داهجلا ىلإ

 [ . . ] ةليلقلا ةئفلا نأ هعوُمجو هسفن mot دق يذلا فيعضلا دبعلا اذه ملعيل [ . . ] هداهجب

 . "ينذإي ةريثكلا ةئفلا بلغت

 لب ءًارشب نكي مل يذلا نوعرف ىلع لمحي ىَسْوُم لعجيل فو ةصقلا يف ءيش لك
bagنم ةنس ةئامعبرأ .هرسأب  Eركان  OUال  RAاهيف  OLNالو «مره الو  É 

 ؟ىّسْوُم ؟ضرألا يف ترّذجت يتلا ةداعلا ىلع يضقيو «نمّرلا اذه هباجُي D عيطتسي نمف

 ؟ةيغاطلا JA ىلع لمحا مث ."أرقاو Los» نأ ىلإ هوعدي توص (oya Y ريقفلا ىسْوُم
 ؟ثادحألا حرسم دعب  لخدي مل «ًالوهجم لازام خأ «فيعض دنس نم الإ فيعضلا ىَسْوُم

 هب تداج خألا اذهو WGI تايآ الول ءهيلإ باهّذلا يف دّدرتيو «لوغلا ىسْوم فاخيو
 . هدضع دشيل ؛ هيلع ةّصقلا

 يتلا ةوزغلاو نيبملا qe ةصقلا هّدعتو «نوعرف ىلإ ةبابتضلا هلمحت ءرصم دالب دصقو
 . ةرفاكلا ةركاتلا دالبلا يف بلا نأش اهب عفري

 :بارّسلا ةّمهملا-5

 برضف . نوراهب هدضع شب دعولاو ءرصم ىلإ ريّسلاب AN ىسْوَم ىّقلت ةليللا كلت يف

 يف ةّصقلا امهنيب تعمج ىّسح «ًانمز اهيف هتهج نم نوراه برضو ءًانمز ضرألا يف ىّسْوُم

 يقل ىّتح هاصعب ىسْوُم عفدناف «هاقلي نأ هرمأو «نوراه ىلإ هللا ىحوأو" : زجعملا سّدقْلا لظ

 الف . ةلحّرلا ىلع مّيخَي S ءيشب رعشتو ."”نوعرف ىلإ ًاعيمج اقلطناف ؛[ . . ]نوراه

 EE لوط ال .بكرلا ليبس رينُث اصعو ءًالجر عبتي لجر .داتع الو «داز الو «سامح

ohنوعرق باب دنع نوراهو ىَّسْوُمب ةلحرلا تهتنا ؛ ةعرسبو . قفألا يف ةعدخ الو » 

 باجح دعب امهل DE ءامهل DÉS ال انيح هباب ىلع UB : ىَربُكلا ةناهإلاو AN امهموسي

 هربخي نأ ىلع دحأ ئرتجي الو ءامهب ملعي ال «ناحوریو ءناودغي of اثكم : لیق ."ديدش

  (D)اذه رظنا 142 Calص ص :3ج ءريسفّتلا «ريثك نبا يف 143
 )146 )2ص :3ج «ريسفتلا ءريثك نبا .
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es 6 

 :لاقو ءبضغق «نوعرف عمسف ؛هاصعب رصقلا باب برضو «[ ىسْوُم عجشت ef [ امهنأشب
 هّلإ لوقي انونجم ًالجر ga OÙ نوباوبلاو UN هربخأف «ديدشلا عينّصلا اذه ىلع ئرتجي نم

 الو «نوعرف همرتحا الف ؛هبرمأ ام ىَسْوُم غب ءالخد ÉB ."”هب يلع :لاقف .هللا لوسر

 «ىعست ةّيح يه اذإف' ؛اصعلاب ادجنتساف ءامهير لهاجتو ءامهنم رخسو I شطب فاخ
 «هريرس ىلع محتقاف ءاهفاخ «هيلإ ةدصاق نوعرف اهآر اًملف «نوعرف ىلإ ةعرسُم ءاهاف ةرغاف
 LP Ja «هنع اهّمكي نأ LE ثاغتساو

 فقوُيل ىسْوُم لّخدت ءاصعلا ةّيحض اهيف بهذي نوعرف داك يتلا ةظح[لا هذه يف

 باهو «ىندأ وأ ءنْيَّسوق باق ءٌراصتنالا تقراش !؟ىَسْوُم اي كلذ َتلعف ملف . ةّيحرسملا

 تفقوأ مث «بّرلا كبهو يذلا Ad كحالسو « ىش برام اهيف كل يتلا كاصع وعرف
 معيض A ليبس يف داهجلا ىوهي ىّسْوُم ناک امو .برح لجر ىَسْوُم ناك ام ؟ءيش لك

 . نوعرفل ًاليدب شرعلا ىلع هسفن بّصن الو ؛نوعرف EL هاصع تمقتلا الف ؛ةصرفلا هيلع

 رحاس لك هل رشُحف «نئادملا ىلإ لسرأف“ «هلوح نم الملا هدجتأو ؛ناك امك ًايتاع نوعرف داعف
 ساّنلا لورهو .نوعرف ةَرَحَس كئلوأو ورام را «ناقيرفلا عمتجاو ."”ملاعتم

 الملا ىلع نوعرف ماقو À AY اذه رضحنلف ءاوقلطنا : ضعبل مهضعب لاق“ دقو ؛ لفحلا ىلإ
 نيب يلزألا عارّصلا بيغيو . ”ربكألا مهديع يف ساّنلاو «ةنيز موي مويلاف O Jih سأري

 ملعي ال «ناحوریو ناودغي نیس اثكمف" :هيف ىرخأ ةياور يفو . 0 »146 ص ص «3ج EN «ريثك نبا (1)

 ىلع نإ ؛ كلما اهُيأ :هل لاقف «هکحضُیو ؛هبعالي هل لاطب هيلع لخد ىٌح ءامهنأشب هربخ ْنأ دحأ ئرتجي الو ءامهب
 «لخدف .هولخدأ :لاق .معن :لاق ؟يبابب :لاق «كيلإ هلسرأ كريغ آهلإ dl معزي ءًابيجع ًالوق لوقي ًالجر كباب

 . 'ءاصع هدي يفو ؛نوراه ءوخأ هعمو
 . 146ص «3ج ءريسفتلا ءريثك نبا )2(

 ۔ 146ص Ig ءريسفتلا ءريثك نبا (3)

 . 147ص «3ج «ريسقتلا ءريثك نبا (4)

 «هتلود رباكأ هل ف طصاو  هتكلم ريرس ىلع نوعرف سلجو « ةنيزلا موي وهو «مولعم موي تاقيل سالا عمتجا ' (5)

 فقوو «نوراه هوخأ هعمو «ءاصع ىلع كوم  مالسلاو ةالصلا هيلع  ىَسْوُم لبقأو «ةرسُيو Eee تفقوو

cuنوعرف يدي  Byeمهضّرحُي وهو » cesهيلع نونمتيو « مويلا كلذ يف مهلمع ةداجإ يف مهري  
 153 ص «3ڄ «ريسفتلا ءريثك نبا[ . . ] مهيُئمُيو مهدعب وهو
 ۔ 147ص 43 ءريسفتلا ءريثك نبا (6)
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 ىّسوُمو ميدقلا مهرحسو ةّرَحَّسلا نيب ًاسفانت حبصيو «ةبّرلاو نوعرف نيب eus نوعرف
 ةگرحلاو ءًاعئار دهشملا ناك .رْحَّسلا ملاع يف هتزجعُم نيذلا هدارأ يذلا ؛ديدجلا هرحسو

 BRANO . ضعب لول pd نودعاشُي جرمو جره يف ساثلاو « ةمئاد

 ءاصعلا نأش ele ام يسنو « عزعزتي نأ هناميإ داكو  ىَسْوُم اورهبف ءددعلا يريثك

 .نوبلاغلا نحت الإ ؛نوعرف رعب :اولاقو «مهّبصعو «مهلابح اوقلأ“ : ”لفحلا يف اهئاقلإو
 اًملف ءكاصع قلأ نأ هيلإ هللا ىحوأف ءةفيخ هسفن يف سجوأ ام مهرحس نم ىّسْوُم ىأرف
 sos «لابحلاب سبتلت يصعلا تلعجف ءاهاف ةرغاف «ةميظع :ًانابعُي تراص اهاقلأ

 Onde الإ البح الو اصع تقبأ ام ىَّتح ؛هيف لخدت DL ىلإ
489 326 

 ىّسْوُم هب ءاج Les «هللاب É : اولاقو ءًادجس ةرحسلا هل رخو ؛ةكرعملا يف ىسْوم زاف

 ةلحرم تأدتباو ‹ ةلحرم ةيناسنإلا توط ؛اهموي . Page“ انك É هللا ىلإ بوتنو هللا دنع نم

RSءرحاّسلا باغو .ناسنإلا ىلع رطيسي نيدلا ماقو  asهتازجعُم  

 ؟ىغط يذلا نوعرف ىلإ لّسرُي ملأ . ىسْوُم ةمهم تلشف ؛ كلذ عمو .هللا نذإب كّرحتت يت

 فرعي ناك نوعرف . Laye نيذلا ةرحَسلاو نوراهو ىَسْوُم دعوتي te لازام نوعرف اهو

ds.عوضُح ىسْوم اصعب لوبقلا نأ ةعومجلا يف ديحولا  okنوعرفو . ىّسْوُم برلو  
 is ضرألا عاضخإ | لظ يف الإ ميقتسي ال مالسإلا ّنأو «مالسإ عوضحل نأ ملعي ناك

 هاضري ال ام وهو «بّرلا ةمصع يف لوُخّدلاو «نوعرف ىلع pig ضرألا تناك

 {Gel :هيلإهثيجم رس حضفو sut ند يف E يف درتي مل كلذل . نوعرف

esse(2) ئَسوُسَي كرخسپ  PEAR nsىلإ هباطخ ىرسو -  AUهلوح نم  : 

 AE ol نا ديرب نرسل ندم نإ او ME مهرمأ أوعز $
fs 

 sie اوت مث مک د يڪ اوعي چر قئفلا h ha Gaig Ua e مُكِضْرَأ

/204b (1)69.67  . 

 عيرّسسلا وأ لوكألا زور او (اعيرس -) ايحو آالكأ لكا روج : لكألا زرجلاو . 147ص ء3ج «ريسفتلا «ريثك نبا (2)
 .زرج ةّدام « طيحملا سوماقلا «يدابازوريفلا e 'لكألا
 . 147ص :3g «ريسفتلا «ريشك نبا (3)

/204b (4)58-57  . 
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$ 5 < T 6 ا ET 
  JEسالا ملعو «حضأفا رمألا نكلو «هقيجم ببس نع ىّسْوم رّيست دقل

PPN يف À DR نأ ديرُت يتلا ؛ةديدجلا ةلاسّرلا EE نولاعتملا مُهُتَرَحَسو نيعمجأ 

 مهضعب ضرحو «ىَسْوُم ملعب ةحاطإلا ىلع ًاضعب مهضعب ثح كلذل  Lamةحاطإلا ىلع

  : UEنارحاس  نوراهو ىّسْوُم نونعي  هاخأو لجّرلا اذه نأ نوملعت : مهنيب اميف اولاق“

 ىلع ايلوتسيو ؛مكموقو مكايلغي نأ مويلا اذه يف ناديري ءرُحّسلا ةعانصب ناريبخ ناملاع

  «y."”هكضرأ نم مكاجرخُيو « هيلع ارصنيف «هدونجو نوعرف التاقيو « ةماعلا امهعبتتو

 ودبيو  Ofلعف دق ءًادحاو اتوص هنودّدري هئارو نم ساّنلا ماقو ءنوعرف هعفر يذلا باطخلا اذه

 يف هلعف  Jal«ةرومعملا مهدالب نم اوجرخ الو « مهنم هلق الإ :ديدجلا نيّدلاب اولبق الف ءرصم

Sin a © €4 هو لا  E 
 نوفاخي اوناك مهّلعلو ءاهنم ge aye بعش  مهسفنأ ليئارسإ ينب ىلع اومّرح مهن لب

 . اهنع نودوذي يتلا مهضرأ اوحتفيل ؛ مهيلإ نودوعي مث ءاوجرخ ام اذإ 298 اولكشُي نأ

 :ةّمهملا ةهجو ليوحت - 6

 «مهناکم هبعشو هوخأو ذخأيو ءرصم نم هلهأو نوعرف جرخیل ءاج دق یسْوم ناك اذإ

 كلذ دارأ امك ءالملاو نوعرف هل نمؤُيل ءاج وأ PRO نوعرف كلذب حرص امك

O e payaنع تداح ام ناعرس هتّمهم  cas i Jellبراحوُم الف .رخآ ىرجم  
 6 ت 2 6

 Sj ؛هتوعد ترتف لب ءاونمآ ىتح مهيف ةوعّدلا لصاو وه الو ءاوجرخ ىتح نيملاظلا موقلا

 ليئارسإ ينبل حامّسلا :رخآ ءيشب بلاطي ماقف . ”هدعو فلخأ مث ؛هدعوو «نوعرف هلطام

 « ىمسأ افده ليئارسإ ينب جورْخ حبصأ دقل . RUN ةهجو ريغتتو .رصم ضرأ ةرداغمب
e. M5 ود یش 9  CARE 

 رصم Pr يف یّسوم Je ئبنيو «ريغ سیل ًابوره لكشي  رمألا عقاو يف هنأ نيح يف

 نا ددر اشبعو .ةديدجلا ةّمهملا هذه يف ىَسْوُم حجني ملو .بّرلا رمأل نوعرف ناعذإو

/204b (1)64.62  . 

 .6/28صّصقلا )2(

 .153ص «3ج «ريسقتلا ءريثك نبا )3(

/204L (4)64.57 . 

 . 142ص «3ج «ريسفتلا «ريثك نبا :كلذك رظناو . 4946 /43فرخآزلا 148.45 /23نونمولا +79. 75/10, 55(

 . 147ص «3ج :ءريسفتلا ؛ريثك نبا (6)
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@) TE نا A A S 
À رصم صصقق هتلهاجتو . ىّسوُم نوعرف لهاجت . Der reg 

 لّخدتي ًارشابم ًالعاف هتبصنو «برلاب «ةّيمالسإلا ÉGI صّصَقلا اهدعب نمو «ةاروتلا تّنغتو
 نافوطلا' مهيلع لسرأف . ”مرمرعلا امهدنجو نيرفاكلا امهموقو ناماهو نوعرفب شطبلل

 تحت «ةيفخ هموقب ًاراف ىَّسْوُم جرخو .”تالّصفُم تايآ «مدلاو عدافتضلاو لمقلاو دارجلاو

 SN ةزجعلا نمز لح ؛اهدنع .هوقحال الملل هرمأ حضتفا ملو « ”ليللا حانج

 نع رحبلا قشنا . ةبيجعلا ةظحّللا تناكو « ةيداعلا اهتريسم نع ةعيبطلا تّلختو « عقاولا نمزلا

 رحبلا داعو «ةّيداعلا اهتريسم ةعيبطلا تفنأتسا 4 ىسوُم لهأو CU ربعف «روبعلل قيرط

 . نوعرف موقو نوعرف قرغف «هرمأ فلاس ىلإ

 Lisy ظفللا ةلوهسو CS EN ةسالسب ,Hauts ءةيمالسإلا LEA َصَّصَقلا أرقتو

«pafليئارسإ ونب لبق نم هانب يذلا "بيرغلاو بيجعلا' ملاعلا مضخ يف كسفنب رعشتو  

{204b (1)47 . 

 اهصّصَق الف ؛ليئارسإ ينب بعشب ةقالع اهيف اهل تناك يتلا ةلحرملا هذه تلهاجت /لهجت رصم OÙ ىلإ ةراشإلا ردجت )2(

 :ًالثم رظنا .اهتايصخش ترّوص اهليئامتو اهحاولأ وأ اهدباعم الو ءاهرابخأ تور
Alain Zivie, Ramsès J et l’exode: une idée reçue, in Le monde de la Bible, pp. 450 - 460. 

 ديب رصم نم برا انجرخأف ءانقيضو ءانبعتو ءانتّقشم ىآرو ءانتوص "بلا عمس TN انخرص اًملف ”(3)
 :كلذك رظناو . 87 /26 IEN «ميدقلا دهملا e ”بئاجعو تايآو ةميظع فواخمو à ةعيفر عارذو ةديدش

André Chouraqui, Moïse, p. 134. 

ÚG (4)ةبذاكلا نوعرف ديعاومب ىَسْوُم ثكم لاط  » DÉSءاج  UGاذإف «ليئارسإ ينب هعم لسرُي نأ اهدنع هدعو  
 لسقلاو دارجلاو نافوعلا هموق ىلع هللا لسراف ؟اذه ريغ عنصي نأ كبر عيطتسي له :لاقو «هدعوم فلخأ تضم

 «ريسفتلا « ريثك نبا «ًالیل مهب جرخف «هموقب جور اب ىسوم هللا رمأ ef. poak تايآ el» عدافضلاو
de۱47ص  . JRجور ا اذه  duليئارسإ ينبل سدقملا خيراتلا يف ةمساح  eيف نمأزلا كلذ يف ىس مايقف $  

 رات ف اه جرش مي هوس ee م هموق صيلختب هعالطضاو ؛لبئرسإ ينل ةضفار ضرأ
"Le fait est uen tout a commencé là. Parmi ces opprimés en une terre hostile, il devait se lever un 
meneur, un chef génial, un grand homme, qui s'était assigné pour tâche, tout à la fois de délivrer 
ses compatriotes asservis ef de les ramener auprès des leurs, demeurés au territoire ancestral, afin 
que tous ensemble se conquissent et S’appropriassent ce pays de Canaan, à la marge duquel leurs 
pères avaient auparavant vécu. L'originalité, à nos peux, de ce dessein politique, c'est qu'il devait 
s'exécuter sous une inspiration religieuse, au non d'un dieu nouveau", Jean Bottéro, Naissance de 
Dieu, p. 53. 

 .نوكلمي اوناك املك -نوجراخ مهو اورسخ نوعرف نم نیجاتلا موقلا ءالؤه ناب رعشي جور ارس SE ؛اذه عمو)
 .Jean - Louis Ska, Moïse, la genèse du texte de l'Exode, in Le monde de la Bible, p 470. : كلذك رظناو

 بك نوكي دقو «ثادحألا دعب GS بك يذلا جور رفس صنل خيراتلا ةلواحُم ىلع فوُولل لاقملا لمجم رظناو)
USترهظف «مهسفنأ ليئارس] ينب كولم اتع  ES paleميدقلا يوسوملا يضاملاب  . 
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 DÉS ءهبحص هعمو رحبلا شي ىَسْوُم ىرتو - ةدوعوملا ضرألا ىلإ بعشلا ةريسم ديلختل

 ىلإ اهدي «نوراه ىلإ اهدي ء ىَسْوُم ىلإ اهدمبي هوي دي حملتو . ىلوألا ءافطصالا ةعومجم

 byi جسن يذلا بعتشلا fé La صّصّقلا تماقأ !؟ةياكحلا ام :لءاستتو .راتخملا بعشلا

  قلخي هّنكلو «ىرخأ AA ص قلا باكر يف ريتسلاب كمهوُي «ٌُصَقلا ةبعُت يه مأ ؟ةاروتلا
 تاذ هرصانع ّنكلو ءديعبلا ملاعلا كلذ ضاقنأ ىلع موقي ءرخآًابيجع ًاملاع كلذ ايانث يف

 G «لّمأتو !؟هلهأ ةموظنم مدخي ديدج ىحنم

 "بر اهب ةّفاحلا صّصَقلاو ةاروتلا برف . بلا فرعت يف نيبلا فالتخالا هظحالُ ام لّوأ

 دوجو يفني ال ؛نكلو «ًاقح بر وهو . "ادحأ هيف مهعم كرتشي ال « ىسومو ليئارسإ ينبل

 اوصُصخُي bls à PJ ونب هدبعي يذلا ديحولا نوكي نأ همه ءًاضيأ مه قح ؛هريغ بايرأ
 Us ىّسْوُم Rs «ًاران رهظيو ssl PE pN مهمايأ نم ًاموي هل

 «نيملاعلل برف ؛ ةيمالسإلا GA صَتصقلاو نآرُلا بر ÉI ."”هبحاص لجترلا ملكي امك هجول
PAU Ness HER A ueيسرا را  

bhىحوأ" ظفل نم رثكت صّصَقلا ىرت ؛كلذل « ”يحولاك هلصو توصف ءاميلكت همك ” 
 ريغ ًانيد لعجي مل« A دمحم AU Mas . ىّسومو برلا نيب ةقالعلا ديدحتل

 ءرخآ نيد  هدعب نم هموق LA اذإف . «”نيملسملا نيب نم ًاملسُم ىَسْوُم ناكو «مالسإلا

 ناك ؛ كلذل à» ميلاعت ىلعو «ةاروّتلا ىلع هولخدأ فيرحتلف «رخآ امسا هل اوعضوو

 مويلا تلعجف « ىَسْوُم ةقالطنا دم نمّزلا ةّصقلا تملسأ دقو of هللا دنع GH باتكلا

 .2/20 ٠ جورُخلا رفس « ميدقلا دهعلا (1)

 . .Jean Bottéro, Naissance de Dieu, pp 63 - 64. : رظناو .7.1 0 EPA رفس « ميدقلا دهعلا 2(

 .ea كهلإ برللت ْبَس هيفف ؛ عباّسلا مويلا ls - Ole عيمج عنصتو لمعت ماي هس . ad تبسلا موي ركذا" (3)

 . 108 /20 es رفس « ميدقلا دهعلا ؛ كباوبأ لخاد يذلا كّليزنو كمي OAP ةكدبعو كتباو ككئباو تنأ ام المع

 .11/33 «جورخلا رقس «ميدقلا دهعلا )4(

 .147 140 ص ص «3ڄج ءريسفتلا ءريثك نبا ؛ 1311 /20هط )5(

 150 ص «3ج ءريسفتلا ءريثك نبا )6(

 . 412-419 ص ص هالعأ انلمع رظنا (7)

 . 148ص 43 ءريسفتلا ءريثك نبا (8)
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 هدنجو نوعرف هيف قرغ يذلا مويلاو  ''ءارو شاع موي نوعرف دنع ٌةَرَحّسملا هيف ىقتلا يذلا

 AE هماص املثم مويلا كلذ موصي ىّسْوُم تلعجو ءًاضيأ ءاروشاع موي ىَسْوَم هيف اجنو
 م

 وو 260,8 تەو
 دش ءارو . La je ةلاهب طيخأ نزوة وم ةيالصألا ةيرعلا etait سومو

 نم OU هيلإ رظناف .رخآزجع هلهأو ههيت ءاروو .ْجَع هبوره ءاروو rt- لصاوتملا هدضع

 .رحبلا مامأ هيلإ ٌرظنا مّ Ian هبرضاو ءرحبلا ىلإ pai نأ هللا هيلإ ىحوأ دقو «نوعرف

roiةلأسملا يسن ؟هللا هيلإ ىحوأ ام ركذت  OUاه  paاهو .ًائيش لعفي ال رحبلا مامأ فقاو  

 «هراظتنا لوطيو .رظتني «قلفناو «هاصعب كبرض اذإ ىَسْوُم عطأ dt هيلإ ىحوأ يذلا رحبلا
 «ةرصبم نوُيعو ةيغاص ناذآ هلك رحبلاو «ىسنيو ءّرحبلا ىّسْوُم لمأتي . ثدحي ءيش الو

 برلا رمأ نع لفغي نأ ةفاخم

 ةّصقلا يف ؛نكلو «ثدحي ام رظتنتف «كقوشت ؛ةبيجع .LES ةلاحم ال  ةّصقلا يف

Cl.ءرطخ يف هبعشو هتايحو «ىحوي ام هيلإ ىحوي « ميظعلا دوُهيلا يبن .ريثك ٌرْمَعو ةءاميإ  
 «توّصلا هلصي ناك كلذك . قلفني ةلاصعب رحبلا برضا ؟ىَسْوُماي RS ميف . سان هال وهو
 .  قلفنيف «رحبلا برضيف ؛هزهيف «هلخاد نم هعرقي

es kd 

 . 147ص «3ج ءريسفتلا ءريثك نبا (1)
pu (2)ل هللا لوسر  alt.اذه :اولاق ؟نوموصت يذلا مويلا اذه ام : لاقف «هاروشاع موي نوموصي دوههبلا ىأرف  

 24 هللا لوسر JU -  مالّسسلا هيلع apa هماصف ape نم ليئارسإ يتب هيف -Joje هللا À موي اذه « حلاص موي
 .87 ص «1ج «ريسفتلا ءريثك نيا ؛"هموصب رمأو « هماصف « مكنم ىسومب قحأ انأ

aol )3(يدبع كبرض اذإ رحبلا ىلإ هللا  Leقلفناف «هاصعب  FNمث «هعم نمو «ىّسوُم زوجي یتح « ةقرف ةرشع |  

 «فيصق هلو ؛رحبلا ىلإ ىهنناو ءاصعلاب رحبلا برضي نأ ىَسْوُم يسنف . هعايشأو نوعرف نم. دعب  يقب نم ىلع قتلا
 اإ : ىَسْوُم باحصأ لاق ءايراقتو ءناعمجلا ىءارت اًملف .هلل ايصاع ريصيف « لفاغ وهو ءاصعب ىَسْوُم هبرضي نأ ةفاخم

 ةرشع EN قرفنا رحبلا تينأ اذإ يمر يندعو :لاق .بذكت ملو Se l Ép EE» هب كلرمأ ام لعفا ؛نوُكردُت

 « ىّسْوَم دج رخاوأ نم نوعرف دنج لئاوأ اند نيح هاصعب رحبلا برضف ءاصعلا عب - é# . هزواجأ ىٌح «ةقرف
 . 147ص ء3ج ءريسفتلا «ريثك نيا ur ٠ دعو امكو « هر هرمأ امك رحبلا قرفناف

Jus )4(رحبلا قالفنا  (es ATميدقلا دهعلا رافسأ هلاونم ىلع تجسن  LEAعوشي زايتجا ةّصق اهنم ىرخأ  

 EN ةروُص صّصَقلا هذه يف رهتلا وأ رحبلا موقيو .7 4 .عوشي رفس «ميدقلا دهعلا ءندرألا رهن هبعشو

 Ds .ةضراعملاو a ةوقلا هذه رع الإ PA نوعيطتسي ال مف .ةدوعوملا ضرألاو ليئارسإ ينب نيب لصفي يذلا
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 :ضرألا يف برَّضلا ايديجارت 2 7

feصقت وأ انه ديزت دقو ؛ةنس فالآ ةئالث ذم جورا  SUدوهيلا ةمحلم_  

«Eةذايلإ يه الف .لاطبأ ىلإ رقتفت «كراعلا نم ةيلاخ «عارص نوُدب ةمحلم اهّنكلو  

 محالم هذهف .دنهلا اترباهام يه الو «لباب شماقلق ةمحلم يهالو ءاسيدوألا وأ «نانويلا

EUلاطبألاب  e AENةهلآلا ةبلاغ وأ ذولا ضرفو لعقلاو برحلل ضرألا يف نوبرضي  

 ربع ثحبتل ؛ ””ضرألا نم ترف ةعامج ىلع مِّيْخُي توملا ةمحلم كلتو LU زوفلاو

 ىلع ًالاد ًابارسو «رارقتسالاب ودبلا سوم ملحُيًاسَوَه تلكشت ىرخأ ضرأ نع ءارحتملا

ceعّلطتت نأ تدارأ «بيغلل ةّيئيم ةلحر دوهي ةمحلم . بيغي مّ « لبجلا ةّمق دنع كلانُه ودبي  

 يتلا ىلوألا دخلا ةّنج نع فلتخت ال يتلا «ةدوعوملا ضرألاب زوفتل ؛ لبجلا ءارو ام ىلإ اهنم

aa يف ON لُّخدتو «كلذ نع ناسنإلا زجع LS} A هذه eS يف ىحنملا سفن تحن دق pal 
 يستكيف  ENةغبص  كلذب يرشبلا  LASةلداح ىلإ ناليّسملا نع رهتلا فوت رمأ نيسرادلا ضعب عجرُيو

 :ًالعف تعفو ةّيعيبط  LILUيف عقو امب رّكَذُت عوشي ةّصقف .ندرألا رهن ىلع رم تاذ  عقو هّنكلو « عوُقولا
 ئجوُف دقف . 1267 ةنس ربمسيد رهش نم نماقلاو عباسلا نيب ةلصافلا ةليآلا  JANسربيب ناطلسلا مهلك نيذلا

DA AdU فرج دقل .ءارجم فج مث «ريرهلاو ريرخلا توص عاطقناو » JE CA pe ee رسج ءانبب 
 نم ًابناج اهتليل  teeليس عطقناف .ايعيبط دس انوكم رهّنلا ىرجم بارثلا سف « ةيبرغلا  ia AI«رشع تاعاس

 نم هايلا تصّلخت دقو  اهدعب داع  Eدقو .هرمأ فلاس ىلإ  SATA UEةئس يفو 1916 ةنس يف 1927

 ] .٠ [ ىلإ مهاطُخ دوقتل ؛برلا نم ةزجعم اهوربتعاو «ةرم ةرهاظلا هذه لشم اودهش دق ليئارسإ ينب نأ ودبيو
 :رظنا casse gli ضرألا

Jacques Briend, La traversée du Jourdain dans la geste d'Israël, in Le monde de la Bible, pp. 485 - 486. 

 (Be نيعيرأ ىلع يوتحي وهو «ةاروتلا رافسأ نم yiu جورا لكشُي (1)

 لئابقلا ga  ةنعارفلا ناطلّس نم  اهلالخ رف  ةهيبش ةيخيرات ثادحأب يدوهيلا جور ou A طبرت (2)

 نم تحبصأو «نيّدلا تلخدف .AL» دعب اميف  اهطبر مت ةّيخيرات ثادحأل ةباتك  كلذي mA نوكيف « ةيودبلا
 :رظنا . هتازجعم

S. Freud, L'homme Moise et la religion monothéiste , pp. 141 - 142; A. Chouraqui, Moise, p, 100 - 106. 

 نم ودبيو .489-556ص ص i EN يف دوهيلاو بّرَعلا fa ؛ةسوُس دمحأ : يف تاضارتفالا هذه ىدص رظناو

 هاّنراق ام اذإ دج ًاليلق ناك ءاهنم نيدورطملا وأ ءرصم نم نيّرافلا ءالؤه ددع نأ جوراب ةصاخلا تاسارّدلا لالخ
 ضعب عجريو ..37 /12 «جورخلا رقس :ميدقلا دهعلا ء ةمسن LÉ يلاوح ءةاروتلا يف دراولا مهددعب

pal ceلميل نكي مل يذلا مهددع هلق ىلإ اهخيرات يف مهب رصم مامتها مدع  TAرظنا ؛مامتهالا بلجي وأ : 
André Lemaire, Les Hébreux en Egypte, in Le monde de la Bible, p. 441. 
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 egali لوطب ثّدحي ءًاضيأ وه ًايثيم ًارمع ءًاماع نيعبرأ ةلحّرلا تمادو ."رشبلا دج مدآ اهحّيض

Don2 قدهلا وب رسعي  

 انيلع 44 هاف «ةبيجعلا ساّنلا صصق نم ةصق وأ خيراتلا يف ًائَدَح جوت لا ناك ءاوسو

A ناطيتشلاو هجوزو ناسنإلا قلُخ موي ءهدبلا EE يتلا ىلوألا جور Las 
 بك م

 LD bye paad .ندع Le نم مهدرطف «بّرلا ىلع اولواطتو ءندع ةّنج يف اوعمتجاو
 هيلع ترطمأف «ريخ Rene ىلع اهيف نمو ء فطع Rd اهابح يتلا EH كلت نوكت نأ

 الو: رفا الو مرغ الو: مقس ADS اہک اهيق لغو eue تتبنأو «ءامّسلا

LÉال « قلا هدبعيو ءرصم كل اير ناك نوعرفو  GAوهي نيبو هنیب  us OO 

 . نوعرف ىلع لواطت هّنكلو ءرصم ةّنج يف عتريو «نوعرف لآل ظ يف معني ءدبعلا قولخملا ناك
 نوعرف ةأرما" اهف . ةّيحلاو ةأرملاب ةياكحلا نيت نأ .ءدبلا ةصقل اهتاكاحُم يف  ةصقلا نع بغي ملو

 اهّنأ نظ نوعرف لآ نم اهآر as «هعايشأو نوعرف ىلع ىَسْوُل رصتلاب هللا وعدت ةلّذبتم ةزراب
Li؛هعايشأو نوعرف ىلع ةقفشلل تلذتبا  Lil,اهنزَح ناك  OL Unةأرملا هذهف  

(1)Max Weber, Le Judaïsme antique, p. 296. 

 :ًالثم رظناف «لامعألا ثدحأ يف ىَّتح ةرضاح ةدوعوملا ضرألا ىلإ نينحلاو ةمحلملا هذهب AN ءادصأ تلازامو )2(
André Chouraqui, Moïse,  PP- 95 - 106. 

 ءةرفغلا عساو 48 » كلير بج هل لك ذآ هرمأ نوعرف ىلإ ىَسْوُم ثعب GIAE NEN مقا ركذت (3)
 Lle رطمُي وهو «هليبس نع هدابع دصتو «هب Jess «هبست «ةيراحملاب هزرابُم تنا اهلك يف ةنس ةتامعيرأ كلهم دقو

 .142ص ء3ج «ريسفتلا «ريثك نيب q- Je ءرقتفت ملو «مرهت ملو is“ مل tes ءءامسلا
 كلذ نوكي دقو .بابرألل بر وأ :دحاو بر“ يف داقتعالا ىلإ اهلمح N ىوتسُم ىلع اروطت رصم تفرع (4)

: Aton نرتأ نوكلا هلإ نأشب داس ام ةصاخو ةنعارفلا نيد ضاقنأ ىلع ءانب نذإ حبصُت يتلا «ةيدوهيلاو ىسوم روهظ ءارو 
Sigmund Freud, L'homme Moïse et la religion monothéiste, pp. Ds - 85, 139 - 140; André 
Chouraqui, Moïse, pp. 66 - 68; Jean Leclant, {a Bible et l'Egypte pharaonique, in Le monde de la 
Bible, pp. 448 - 449. 

 LATE ُنْوَعْرِف لاَقَو ) :هوعاطأف ailé ىلع هرمأ ضرف يذلا دوبعملا do LU هيبش نآرقلا نوعرفولا
 .38 /28صّسمَقلا 4« sé لإ مُكَل ُتْمِلَع
 هاور يذلا 'نوتفلا ثيدح" ىلإ اعيمج دوعت اهلك ىسْوم Las رصانع نأ ىلإ ريشُنو . .147ص 3e » «ریسفتلا «ريثك نبا (5)
 ام ريثك يذلا وهو ؛هلوط ىلع ثيدحلا ريثك نباركذ دقو . ثادحألا ةياور يف صَل aa هيلغتساو «لوسرلا نع سابع نبا

inaهتاذ اح يف - .وه يذلا ءريخلا اذهب ثيدحلل من دقو , 20ه ةروُس هريسفت دنع «ةليوطلا ثيداحألا  Lai.ةبيجع  

 :ًارود هليثمتب ءراظتنالا ىلع à «هعماس قيوشتب ص اسقلا ماسمتهاو «صَقلا RP ىلع يوطنت

Tلجو ٌرع هللا لوق نع سابع نبا "تلأس :لاقريبج نب ديعس ينربخأ [ .  LANمالسلا هيلع  Espء4 انو  Bis 
 ؛ساّبع نبا ىلإ تودغ تحبصأ Lt .ًاليوط ًائيدح LD ءريبج نبا اي ءراهّتلا فنأتسا :لاقف ؟وُه ام :نوتفلا نع
 144-149 ص ص :3ج «ريسْتلا «ريثك نيا : يف ثيدحلا رظنا ٠1 . . ] :لاقف «نوتغلا ثيدح نم يندعو ام هنم زجتنأل
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 ىلوألا تجرخ املثم «نوعرق هير ةعاط نع تجرخ ءءاوح ىعدُت يتلا ىلوألا كلتل ةروص

 st ىصع املثم نوعرف ىصع يذلا EN لجّرلا ىَسْوُم ترصنو ءاهقلاخ ةعاط نع
LUةياكحلا ميقتست الو  VIىَسْوُل ةقيدص موقت يه اهف . ةّيحلا لظ يف  eدهعلا كلذب ركذتف  

 درطلاب ىلوألا Čai تهتنا املثمو . سرّشلا ناويحلاو ناسنإلا نيب ةفّلألا تناك ةعاس «ميدقلا

 . "”نظلا بلغأ ىلع ًادورطم i paa É نم جوراب ىسْوم as تهتنا «ندع Éa نع

 لمعلاب [ ريهشتلا ] يف SÉS ةّيسيئر ةركف زاربإ" اهب دير eat عايض ةّصق تناك اذإو
 Las سوو «لاح eg نم كلذ نع رجل امل pags « ةهّوشملا ةريسلاو دسافلا

 «رهوج اب حوبلا نع EA يف  حصفتو PURE ىلإ اههبشُت رصم نم ىَسْوُم جورخ

 مساب اهمكحو ءاهيف فّسوُيل نُكم يتلا ipaa ضرأ عّيضف e J يذلا بعّشلا ةريسم نع

 بلا قامعأ يف LÉ ةوادبلاو رفقلاو ءارحّصلا كرت e LAS ناك فسويف . برا

 «ىنبف ءاهئانب يف هطسقب مهاسي ةراضحلا لخدو «ةشحولا ةرطفلاو ةعيبطلا ىلع بّلغتو
Vusفّسوُيل حبصأ دقو  Daهلثم ناك ام ليلج ملع لضفب «ةبايتلاب نو ءرصم  

 ريسفت يف هلثم ءاملع كلمت ال رصم تناكو ءايؤرلاو َمالحألا LÉ Île فسوُي ناك .رصل
 «زيزعلا تاباسحو نوعرف فيس رهقف .ًاتاف مهيلع ديدجلا هملعب اهلخدف . ايؤّرلاو مالحألا

 زمر «بهآلا متاخ لانو «مهملع ىلع هملع ىفطف .ةَرَحّسسلاو .EU رثكأ  رهق هّنكلو
 . مهنم راص ىح «مهازغو «مهءاسن حكنف «ةليمجلا زيزعلا ةأرما نوعرف هجوزو «ناطلسلا

 هب همس Cpa امسا فّسوُي تبهوف ءاهتقيرط ىلع مالا جامدنالا اذه ةاروتلا تدّلخ دقو

UT oseدقو ءرصم هفرعت يذلا ملعلا كلذ ءرحّسلا ملعي وهو رصم لخد دقف ؛ ىَسْوُم  

 ملع JE يف ًارحاس ىقبي D «ةَّرَحّسلا ريبك A ةّصقلا يف رهظ DÉS .اهموق هب ريت
 . ًادئاس ناك ام ىلع يضقي ديدج ملعب فسوُيك تای ملو «ساّنلا

 لئابق اهل تضرعت يتلا جارخإلاو درطلا تاّيلمعو يوسوملا جورا نيب ةّيخيراَتلا تاسارّدلا تطير ام ًاريثك (1)

 رظنا ءاهنم تجرخأ مث «لقألا ىلع D ةسمخ لالخ رصم نم LSE اهّنأ ودبي يتلا Hyksos LA سوسكيهلا

André Chouraqui, Moise, p. 77. : Ya 
(2) Jean Bottéro, Naissance de Dieu, p. 268. 

 -276.266 ص ص selles رظنا (3)

 .45 /41 à نيوكتلا رفس ء ميدقلا دهعلا )4(
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 ريبكلا مامتهالا LÉ LÉ ءةاروتلا نم وأ ةّيمالسإلا EGAN صّصقلا نم انقلطنا ءاوسو

 دوارُي ناك LE. Iy انه ۔ودبتل Le Lahte ةايحو اه مک ماظنو اهتفاقثو رصمب
 لامجو اهتاريخب معنتو ءاهحتفتو ءاهوزغتل وأ ءاهوذح وذحتل ؛اهترواج يتلا بولا

 ملح نأ نيبو «فسوي ىنب ام مدهف ءالاح نكي مل یوم نکلو . اهكوُلم lé نسخو اهئاسن

ge neىلإ «ضرألا يف برضي داعف «بعرم لوُعو بر نوعرف  LL 

 NS ودبي ناك ثيح ؛ لبجلا ءارو D دلخ ةّنج ىلإ
 و

 ًالطب ىّسْوُم ناك .ءاقشو سؤّبو ميلأ باذعو عيرذ لشف جورا دعب ىَسْوُم ةايح
 هيف مؤُذل ال «ءاقّشلا ةوُه يف ىّدرت SI ؛لدعلاو لضفلا نم ةورذلا يف سيلا ايديجارت

 نكلو . © لا هيلع تفدارتو « ساّنلا يف ُهُعْمَس بهذ نع ناكو ؛هبكترا اطخل لب «ةساسخو

 ءايديجارتلا كنع هيراوُت «هنع توكسم وه لب ءديدحتتلا نّيه سيل يديجارتلا لطبلا أطخ

 . ةقفّشلاو هب ipi Diala ءةنعللا هب تلح ءًادهطضُم هبحاص نظف « هارت ال داكت ىح

 وُه لب «افورعم ايدام سيل أطخلاف . "الطب لطبلا لعجي امو ءايديجارتلا pa كلذو
 -۔ جورا دعب ۔ LA ناكو . ةّيضقلا ساسأ و يذلا باقعلل نهي «ةركف وأ ؛”ينهذ روصتما

 يف رهظ ءآباقع ىقبي Óp «تئش ام همس ؛نكلو .ءالتبا نيدلا يف ىمسُي ءرثكأ وأ ”باقع

 . نوعرف ضرأ نم ةّرافلا ةعومجم اب برا ةقالع مسو يف تمهاس ةّدع رهاظمب ةّصقلا

 سأر دنع لعتشت ًاران ناك جورا لبق برلاف . حضاو ريغت بلا ةروُص ىلع أرط دقو
 مهب هتقالع داكت «هنوبرقي الو «سانلا هباهي « ©ةريهشلا نيدم نيكارب نم ناكرب EE لبجلا

 . هوخأ نوراهف «هريغ هفرع Ds ءىّسْوُم ريغ مهنم هفرعي مل c ةمدعنم نوكت

Jacque Briend, Joseph, in Le monde de la Bible, p. 436. e a) 

 .35ص ءرعشلا نف à «سيلاطوطسرأ :رظنا « سيلاطوطسرأ دنع يديجارتلا لطبلا فيرعت وه كلذ @(

Dءرملاهل دجي ال ء ءرعششلا نف سيلاطوطسرأ عضو ذم «ايديجارتلا يف لطبلل جونا لالا يذلا  

 ةهلآلا ةتعفدف «هيف ناك لهجلف ss هابآ ل ناک اذإف . لبق نم هلهآ تباصأ ةنعل ةّيحض هاري لب ءًاحضاو أطخ
 . هله اطخم بيدوأ ىحضأف «هزاربإ ايديجارتلا تدارأ يذلا وه لهجلا نوكي دقو . مارحلا جا LJ ىلإو لتقلا ىلإ

 بيدوأ لمحت املثمو . catharsis ريهطتلا ىلإ ليبسلا « يطسرألا ريظنتلا بسح ءايديجارتلا يف امه ةقفشلاو ةمحّرلاو

 . بنذ نم اونأ ا بقوعق «هموق لمع تاعبت ىسْوُم لمحت دقف « هلهآ لمع تاعبت
 ) )4نيكاربلل آر هنم تلعجو «نيدم نيكاريو ىسوم بر نیب انايحأ  تاساردلا تنرق دقو  RSرظنا «ناکرب ناخد نم ارا :
S. Freud, L'homme Moïse et la religion monathéiste, p. il; Jean Bottéro, Naissance de Dieu, p. 60. 
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 ةعومجلا هنيد يف تلخد «جاومألا مطالم ءامو «قيمع رحبف ؛ جوُرُملا دعب برلا مآ

 TS ةثداحلا هذه عمو . مهب شطبف «ينوعرفلا الملا هب G «هبضغ نم تجنف «ةّرافلا

rueمل . ديدجلا  «LU auلوقلاب هيلإ ساّنلا وعديو «فطأب هّيبن مّلكُي  
gas oنوركذي ”' eىتم دبعلاب شطبي «ثادحألا يف ةرشابُم الخدم ًالعاف راص لب  

 Of» موقلا ns ءىصع

 : نيرافلا موقلا هجو يف D هعفر رظحب تأدتبا دقو . ةلحّرلا تادب برا اذه 5 يف

 نمل ميل اترو GANT رولا باج sieg زكَوُدَع نم RTE ڌق ليون نب و
 Us bi RE Jo هيف اعطت لَو RG ام eb ن اوم جز ئولكلاو

SEدعب ليئارسإ ينبو ىّسْوُم دعاو' مث «لعف اباه بّرلا رگذ دقف . 4 ئَوَه َدَقَف  
 ىولح ناف ؛ىولّسلاو نا[ مهيلع لّرنو ] [ . . . ] نممألا روُّطلا بناج ىلإ نوعرف كاله
 ىلإ ةجاحلا ردق لك نم نوذخأيف « مهيلع طقسي رئاط ىولّسلاو ؛ءامّسلا نم مهيلع لزنت تناك

 قزّرلا اذه نم اوُنُك [ نأ مهيلإ بلطو ] «مهيلإ ًاناسحإو ؛مهب ةمحرو cd نم Gabh ءدغلا
 لُككو ."”هب مكترمأ ام اوفلاخُتو ؛:ةجاح ريغ نم هوذخأتف «يقزر يف اوغطت الو [ ... |

 ءزواجتلاب ليئارسإ ينب ىلع ضورفملا رظحلا لوف ؛ءامّسلا معن فّثوتت ال يك ءاج رظح
 . ءامسلا معن تفّقوتف

 É :هباحصأ لاق" :برلا ةردُق يف اوُكش LE رحبلا نورافلا موقلاو ىَسْوُم زواج نإ ام

 ىّتح «هندبب هل هجرخأف «هّير اعدف . هکالهب نمو الو ءقرغ نوعرف نوكي ال نأ فاخن

 (DJS مهل مانصأ ىلع نوفكعي موق ىلع اورم" مّ .””هكالهب اونقيتسا
 res ؛ مكيفكيام ربعلا نم pl دق نوله G Lt ذهل امك الإ

 .142ص «3ج ءريسفتلا ؛ريثك نبا(1)

/204L (2)81- 80 - 

 . 157ص «3ج «ريسفتلا ءريثك نبا (3)

 . 147ص :3ج ءريسفتلا ؛ريثك نبا (4)

 . 138 /7فارعألا (5)

 . 147ص Bg ءريسفتلا ءريثك نبا (6)



 ناك .ميلاعت نم ساتلا فرع ام ضراعُت ةديدجلا ميلاعتلايو ءرّيغتي نيدلا موهفمب رعشتو

edfةحضاو ةروص نوديري اوناكو «هنولهجي رمأ نع  LUامك هنودبعي ًامنص وأ الاثمت  

 اوعيطأ :مهل لاقو ءًالزنم ىّسْوم مهلزنأ dl ؛كلذل . JA مانصألا مهريغ دبعي

 . ةاسأملا تعقو ىح «باغو “يير ىلإ بهاذ يّنِإف «مكيلع هتفلختسا دق يّنإف ءنوراه

 اودبعف «يلحو نيط نم ءراوخ اذ ًابيجع ًالجع مهل لعجف ءرحاتسلا يرماّسلا دي يف اوطقس
)2 loss 

 ىسوم بريو E اورفكو i لجعلا

 !؟ىسوم اي تبغ ملف

 «"اهلمح نم صلع .ةلاسّرلا ملاع يف جز هب جز نّمك ةّصقلا لاوط ىَسْوُم ناك

 مت نإ ام ؛كلذل . ةليبقلل ًاخيش باصتنالاو دنُجلا ةدايق ىلع ةلزعلا Pak ناك . مزال اهّنكلو

 ءارحّصلا يف برضو «موقلا كرت ىّتح ءوُه هلضفب ال بّرلا لضفب «نوعرف نم صالخلا
 هجو نأ فرعي مل هّنأكو «نكي ملائيش DS ؛موي تاذ هل ىّدبت EN نع ثحبي

 .هاجو ؛مارو AL هب قاضف هن نع ایضار بلا نكي ملو .رّيغت دق برلا

 مهنتفف < ,ًاعيمج مهيلع باقعلا طيلست نود لوحتل ىسوم راذعأ فكت ملو .“ ”هئاقلل  هدحو

 نأ ةّصقلل AY ناك . لالّضلاو باقعلا ناك امل ىَسْوُم بايغ الولو . ”يرماّسلا مِهّلْضأو هللا

Ds noاودتري نأ ىلع سالا زفحو بيلا كلذ بضغأ . 
es 

  قّقحف «ةرافلا ةعومجملا ىلع هبصنو «ةلاسّرلاب علطضي نوراه هاخأ لعج باغ .ÓS ىسومف

 نأ عيطتسي ال ءابيجع دش هيخأ ىلإ ًادودشم ىَسْوُم ناك . ةيادبلا ذنم هيلإ وبصي ناك ام كلذب

 هيخأ ىلع ظفاحُي نأ  هتابلطل برلا ةباجتسا لضفب :eau هبنج ناک اذإ الإ رمأب ضهني

 ةّرحسلاب ايقتلاو «هيلإ وه راس امك نوعرف ىلإ راسو «ىّسْوُم م ىلإ يحوأ امك هيلإ يحوأف ؛هبنج

Dis ibaد ىَسْوُم اهعبنا يتلا معلو ةبرذلا ةقيرط نوراه عبئاف ءآعم موقلا عم  

 .147ص «3ج «ريسفتلا ءريثك نبا(1)

 -85-88 /20هط )2(

 .André Chouraqui, Moise, pp 107 - 114. :رظنا aLa» يف يتلا ةدقعلا" ةلاسرلا نم صلختلل هألعت مهأ نم (3)
 .83-84 /20هط )4(
 .85 84 /20هط )5(



 iais . نالئامتُم ناريظن ناوخألا اذإف .نوراه اهيلع ماق ًانمز EL ىَسْوُم علطضا
 . ءادعألا ةوخإلا ةموظنم LS تماق اهّنأ  ةعاس  ةّصقلا

 ماجسنالا طقسو ءةاسأملا تعقو ؛كلذل . عارّصلا ىلإ ليبس لئامتلاو رظانتلا نكلو

 لوّصؤولا ريغ ةياغ اهل نكي مل ,Lai OÙ «نوراهو ىّسْوُم نيب ةقالعلا ىلع نميهي ناك يذلا

 ىرخأ ةرشعو موي نيثالث ىَسْوُم بايغف .ةراضح JE مايقل يرورضلا عارتصلا ةلحرم ىلإ امهب
 نأ نوراهل حمس à "”برلا ةاقالُم بادآو موّصلا دعاوقب لخأ ْذِإ ؛ هبنذ نع ًاريفكت اهاضق

 نعاودتراو ؛موقلا هنع جرخف ءاهتسرامُم ىلع هتردف مدع نيت نأ ةصقللو «ةطلسلا سرامُي

 .لجعلا اودبعو «يرماّسلا اوعبتاو «نيدلا

 لوخف «ةّصقلا ىلع ًاديدج ًاباب نوراه مّكحب قحل يذلا عيرذلا لشفلا اذه حتف دقو

 هقنخ ديري Pad نم هرجيو « هسأرب ذخأيف cast ىلع ضقني bhy « ةعرسب عجري نأ سول

 لحام لوزيل ؛ًانابرُف هميدقت ىّسْوُم دارأ يذلا ءادفلا شبك رود انه  نوراه بعليف . هلتق وأ

 نيب ميدقلا عارّصلا نأ زربُي هنوك يف لّممتي رخآ ار ود  ةّصاخ بعلي هّنكلو ءّرش نم موقلاب

 HET يف Ce لازام لب ؛هتني مل ليباقو ليباه قيرطلا هيلإ قش يذلا ءادعألا ةوخإلا

 . هل اع هيخأ نيكمت ىلع لصاونملا ىَسْوُم رارصإ  اهدنع  مهفنو AI PUI رظانتلا ناشيعي

 . عارسصلا قلطني ىح لثامتلاو BLIN متي نأ ؛ كلذ ءارو نم « ةصقلا ةياغ /هتياغ تناك دقل

 aA ةيديجارتلا ةنيزلا رصانع نم ًارصنع ءادعألا ةوخإلا عارص يف  ًامئاد  دجت صصقلاو

 هير ملکی نأ هركو «نهراهنو نهلیل ؛ٌنهماص دقو Lg نيثالث يف همّلكي نأ دارأو « هیر (ىّسْوُم -) ىنأ اًملف '(1)
 :لاق ؟ترطفأ ّمل :هانأ نيح هیر هل لاقف ؛هغضمف ءائيش ضرألا تابن نم ىَسْوُم لوانتف «مئاصلا مف حير «هيف حي رو
 حير نم يدنع Cl مئاّصلا مف حير نأ تملع Cf :لاق « حيرلا بّيط يمفو الإ كملكأ نأ تهرك A ؛ يير اي
 مغرو .147 :3ج «ريسفتلا «ريثك نبا c'e رمأ ام مالّسلا هيلع ىّسْوُم لعفف . ينتثا مث «ًارشع منصف «مجرا ؟كسملا

 pattes مدخت اهّنِإف «ةدسافلا مفلا حير رّربُتو «ئواسملا هنع عفرتو «هبادآو موّصلل عّرشُت ةصقلا هذه نأ

 مهنايصع ءارو ناك ؛(هموق اهدعوأ يتلا آموي نيثالقلا زواجت =( هموق عم هيلع قلا دلا زواجت يذلا ىَسْوُم بايغ نأ
 عالطضالا نع نوراه زجعو « ةيحان نم هبجاوي مايقلا نع هيّلخت كلذ لالخ نم  رهظيف « لجعلا مهتدابعو نوراه

 . ىرخأ ةيحان نم ءاهب فلك يتلا ةّمهملاب
 .94 /20هط +150 /7فارعألا :كلذ ىلإ نآرقلا راشأو . 159 ,148ص ص «3ج ؛238ص «2ج à EN هریک نبا(2)

602 



 دقو ؛هيخأ ءاذيإ نع ىسوُم ضرعأف «عارصلا اذه عم عطق ام ناعرس ANOT مغرو

 مل صقل Ds «AI ىلإ ةمهثلاب هّجوتو à Vpn ut نيذلا موقلا وكشي هعمس
 نوراه مهلا دقو US ءهب ىلتخاف «بيجعلا نوراه توم يف ًابيس UE لعج يف جرحتت

 ىلع نوراه Tab اوناك نيذلا ليئارسإونب كلذب همهّناو ءرضتحيوّهو «كلذب هاخأ

 ىحسف « « "مهل نيلأو « مهنع sr نوراه ناكو :"مهيلع ةظلغلا ضعب' (ep po وم

 Pose نم صالخلا ىلإ ىَسْوُم

 ىّتح مهبنذ نع نوُلاَضلا موقلاو ىَسْوُم رکيل EA ىلإ ًآنابرث EG نوراه ناك اذإف
 نم جرخي هلهاك لقثُي نوراه تومو  ىَسْوُم OG «ةدوعوملا ضرألاب زوفلل مهتلحر لصاوتت
 جرخ .برلا قح يف اهبكترا يتلا مئارجلا ىلإ فاضت ةيرج « ةصقلا يف ديدج ءبعب عارصلا

 يعامتجا ماظنل عضخف «موقلا ىلع ةّيبنجألا جّوزتو «جرخي D هل ناك امو à نكرم رصم نم

 حاولألا ىقلأو «هريغ لتقي داكو à يطبقلا لتقو ء "هل A ناتخلاو «ليئارسإ ينب نيد ضفري

 ملأ ام ملعي دحأ الأ نظو ءاتعو ءرّبكتو « ”تمّطحتف «ةرشابم ْبرلا نم اهمّلست يتلا ةسّدقملا

 ةياور يفو . ”بيغلا يفخُي ام هلثم فرع الو ءاهب هتربخ ةايحلا ربخ الو «ملع نموه هب
 معنب تهونو «ةريثكلا ىسؤُم مئارج ىلإ ءارسو ةيفخ نإو «ةّصقلا تقرطت « ةبيجعلا ثادحألا

 .151 150 /7فارعألا (1)

 .9592 /20هط )2(

TOسوم ىلإ ىحوأ  ىلاعت هللا نإ مث :اولاق ةباحّصلا نم سان نعو دوعسم نبا نع ةّرم نعو ساّبع نبا نع [ .  
Àلبجا كلذ وحن نوراهو ىم قلطناف . اذكو اذك ليج هب تأف «نوراه فوم » BLةرجش رت مل «ةرجشب  
 امو تيبلاو لبج لا كلذ ىلإ نوراه رظن اًملف . b حير هيف اذإو «شرف هيلع ریرسب مّ اذإو 6 ينبم ثيبب مه اذإو ءاهلثم
 «يعم مت An :لاق . هيلع مَن ur هل لاق . ريرسلا اذه ىلع منانا :A EL :لاق ‹ هبجعأ هيف

 «ىّسوم اي :لاق . مف ءثييلا اذه بر كيفكأ انأ «بهرتال : هل لاق . "يلع بضخيف ؛تيبلا اذه بر يتأيأنأ فاخأ ياف

 : لاق هح دجو اًملف توما ٌنوراه ذخأ امان ÉN .اعيمج كيلعو يلع بضغ «تييلا اذه بر ءاج D « يعم مّن
 ىسوم عجر ملف .ءامّسلا ىلإ هب ريرسلا عفرو «ةرجّشلا كلت تبهذو «تيبلا كلذ عقر «ضبق اًملف . ينتعدخ ؛ىسْؤُم اي

 «مهنع LAS نوراه ناكو . هل ليئارسإ ينب بح هدسحو «نوراه JS یسْوُم O :اولاق «نوراه هعم سیلو هموق ىلإ
 .371ص ؛1ج cle «ةياهتلاو ةيادبلا «ريثك نبا ٠1 . . ] مهيلع ةظلغلا ضعب ىَسْوُم يف ناكو . ىسوم نم مهل نيلأو

André Chouraqui, Moïse, pp. 89 - 90.4( ( 

 .239.238 ص ص «2ج ءريسفتلا ءريثك نبا ؛ 150 /7فارعألا (5)

 90-98 ص ص :3ج «ريسقتلا «ريثك نبا : يف رضخلا عم ىَسْوُم ةّصقو تايآلا ريسفت رظناو . 60-82 /18فهكلا (6)
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 نكسأو «ةبوّتلا رهظأ امل هبنذ رفغو JS Ea «ًاريغص توملا نم هناص ْذِإ ؛ هيلع هللا

 هربك نع هّدرو « هموقو اهنم دافأف ءاهميلاعت بلا نذإب حت ملف « حاولألا رسكو «راث امل هبضغ

bteةربعلاو عضاوتلا همّلعي رضخلا هقيرط يف لعج  . 

 ةديعسلا BEN نم هنكمت نأ اهل As .ةديعس ىَسْوُم ةياهن نوكت نأ صّصّقلا ضرت ملو

 تلعجو Gá gaal ترادف .ةدلاخلا ناسنإلا ايديجارت هقامعأ يف لمحي لطب وهو

 اهعيض يتلا ÉL او ةدوعوملا ضرألا ىلإ رظني « لبج ةّمق دنع تلق مث ءةنس نيعبرأ اهئات ىَسْوُم
 مط هدافأ الف : موتا توما اذه نم صمتي ذأ ىَسْوُم لواح ًثبعو ٠ اهكردُي الو ءديعب نم

 م موي تان. هيلع تلبقأ لب ٠ اهنم نك ينل ةليلقلا نوسلا الو ءاهؤقف الو , توملا كلم نيع

D nier mi E 

 . لا يبن تلتق :اولاقو «ليئارسإونب ST صيمفلاب عّشوُي

 Lai يوريل Soit مامأ لاجلا حتفت « لطب SE ةياهنك ةبيجع . ىّسْوُم ةياهن يه كلت
@) 4 

 هاخأ اذه لحق LS هدّيس لَ ىتفلا ناب دهشي عشوُي يدي يف ىَسْوُم صيمق اهف . ىرخأ
 صيمق ىفضأ املثم «ةنيّزلا رصانع ضعب ةياكحلا ىلع يفضُيِل  ديدج نم  دوعي صيمقلا اهو

 ةأرماو هل ةوخإ هلوحو فسوُي اهلطب ناك ىرخأ ةياكح ىلع ESI رصانع ضعب لبق نم  هلثم
 PU كاهتناو لتقلاو AN ىلع ةدهاش موقت ىرخأ ناصمُق صّمصّقللو .رصم نم

 :ناسنإلا يف نماكلا ْرِجَعلا ىلع ءاضقلا يف وأ « ةحجانلا ةرجهلا-2

rls, (3 
 همه لعج ًادمحم ناف à اهيلإ ديعأ LS اهنم برهو LI راد نم رف ىَسْوُم ناك اذإ

 ,اهيلإ ًاقيرط دجو ءاهجراخ هومرو «هیلع اولاتحا LS .اهقرافي نأ ىبأو « هتأشن راد يف

 . سدقم ميدق دو ةقالع ةكمو شيرقب دمحم ةقالعف .اهلخدف ءداعو ءاهكلسف

 .369-372 ص ص : ةلّصفُم هتافو Les رظناو . 371 -370ص ص « 1ج ؛1م ء ةياهنلاو ةيادبلا ؛ريثك نبا (1)

JR ) 2(عشوُي  ةريثكلا مهصّصَق يف  ليئارسإ ونب مهنا دقف «ًاريبك الاكشإ  ميدقلا نم  ىسوُم توم  Ds ei 
jea رظنا . ةعينشلا ةيرجلا كلتب نيعمجأ موقلا وأ ىتفلا اومهّناف «نورصاملا مهلعف 

S. Freud, L'homme Moïse et la religion monothéiste, p. 105-106; André Chouraqui, Moïse, pp. 204-205. 

 .573 ص «هالعأ انلمع رظنا (3)
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 :قاثيملا متخ 1

 نم هّيوبأ راتخا ةعاس اهيف نوكي نأ راتخا لب «ةفدص ضرألا كلت يف دَّمَحُم دَّجوُي مل

 مزالف ؛هدجوف «بأ نع a ثحبف .ةفطُن ال ءًاروُي ءدبلا يف  دّمَحُم ناك . ةكمو شر

-aihنع ثحب مت  calلمكتساو ءاهيلإ رولا لقتناف ءاهدجوف  GEءارشب راص ىح  
 : لزألا دم رشبلا رولا ةياكح al تدّلخ دقو . هللا دبع نب دمحم

 ينب نم ةأرما ىلع نزمعزي اميف رمف cd دبع هنبا ديب ًاذخآ بلا دبع فرصنا مل
 «بهذت نيأ : تلاقف «ههجو ىلإ ترظنف « ةبعكلا دنع يهو « يصق نب ىزعلا دبع نب دسأ
 انأ :لاق .نآلا يلع asg «كنع w يتلا لبإلا لثم كل :تلاق . يبأ عم : لاق ؟هللا دبع اي

 فانم دبع نب بهو ىتأ < بلّطُملا دبع هب جرخف . هقارف الو «هفالخ عيطتسأ الو ؛ يبأ عم
 ةرهز ينب ديس  دئموي وهو ءرهف نب بلاغ نب يؤُل نب بعك نب ةرم نب بالك نب ةرهز نبا
 لخد هلأ اوم عزف .اهموق ءاسن ةدّيس  ذئموي يهو «بهو تنب ةنمآ هتنبا هجّرزف ءًافرشو انس

 gb ءاهدنع نم جرخ مّ . هللا لوسرب تلمحف ءاهيلع عقوف ؛هناكم اهكلمأ نيح اهيلع
 تضرع تنك ام مويلا يلع نيضرعت ال كل ام :اهل لاقف «تضرع ام هيلع تضرع يتلا ةأرملا

 تئاكو .ةجاح كب يل سيلف «سمألاب كعم ناك يذلا روُتلا كقراف :هل تلاق ؟سمألاب

 «يبن ةّمألا هذه يف نئاك هلأ CN عبتاو «رّصنت دق ناكو  لفون نب E اهيخأ نم عمست

 Pet بيطأو ٌدتحُم مركأو رصنع فرشأ يف هللا هلعجف ءاهنم نوكي نأ تعمطف

 كاذو ءاهموق ةدّيس تناك هذهو . بهو تنب ةنمآ ر اتخا مّ هللا دبع راتخا روُثلا دّمَحُمف

 يذلا عضوملا نع روُثلاب ديحت نأ تدارأ يتلا تاّيلمعلا لك تطبحأ دقو . شرف دايسأ نم ناك

 DANS ا ةيع ارل ليإلا fe اولا ارل تبا هيلإ ًارئاس ناك

 نأ راتخاو «هاوشم ىلإ رولا راسف . هيلع ذوحتسي وأ ءهدهم يف روثلا لتقي نأ دارأ يذلا ميدقلا

 نيبو اهنيب طير ذإ ؛ رثكأ اهموي تسّدقت يتلا ضرألا كلت نم ةأرماو لجر يف «كانه نوكي
 هلو
 . قاثیمو دهع دمحم

 سفن يف اهرظنا ءاههبشُت ىرخأ تاياور ةّصقللو . 308. 307ص ص ؛2ج le» ؛ ةياهتلاو ةيادبلا «ريثك نبا (1)

 .292 291 ص ص « 1ج ؛ 1م ؛ ةيوبنلا ةريسلا «ماشه نبا :كلذك رظناو . عضوملا
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 هيدلاو راتخا لب «ةفدص تاي مل ًاضيأ  اذهف . اذوب روص نم ةروص ءدبلا دمحم ناك

 لجر تيب ىلإ وطخلا قرتسا . ةّنس رهشأ نبا عيضر وأ ليف ةروص يف ce نم لزن ةعاس
 مث EIE ؛كلانه .راتخا يتلامألا لخاد ىلإ ىنمُيلا ةرصاخلا ربع ةيفخ لّلستو ؛ةأرماو

 نم ةروُص ءدبلا دّمَحُم ناكو . "راتخم LT يتلا ضرألا كلت يف ميظع نأش هل نوكيل ءاج

 وأ ؛ةلفطلا هّمَأ ءاشحأ جلوو ءروُت نم ةلعش ءامّسلا نم لزن يذلا «يسرافلا تشدارز روص

 . *ءابجناف «هاوبأ اهلكأف « ضرألا رامث نم رمث يف DL ةكثالم اهعضو ةبيط ةرذب لزن

 رشتنا هروُن نأ مغرف .هدلوم موي اهراتخا يتلا ضرألاو دّمَحُم نيب ةقالعلا تنم دقو

 ىلإو قرشملا نيب ام هل ءاضأو aC ضرأ نم ىرصب روُصُق' الم ىَّنح «ناکم E يف  اهموي ۔

à Pauىلع ًادمتعم ضرألا ىلإ عقو"ذإ ؛ ةّكم ضرأب ريبكلا هشت ىلع لدي هلعف ام ناف  
 ىلع ًايئاج عقوو ء[ . . ]ءامّسلا ىلإ هسأر عفرو ءاهضبقف «بارّتلا نم ةضبق ذخأ مت ؛هْيد

EE,ناكف ؛ةضبق هنم ضبقو «ءامتنالا ناكف «ديدحلا نّيَللا هدسجب بارلا سمال دقل  

 ةريسم JE يف خيراّتلا ملاعم تدّدحت ؛اهموي . سيدقتلا ناكف « ,LES ىلع اثجو «كالتمالا

 لشفلاب امهنيب لصفلا تالواحُم تءابو ءادحّناف ءسدَقّلا طابرلا امهنيب طبر ضرأو لجر

 نول نيذلا دحج او PAS بألا همرح امل ضرألاب هتلص عطقي نأ عاطتسا توملا الف . عيرذلا

 هدعبُي نأ عاطتسا ىرخأل وأ ةياغل اهنم هجارخإ ىلإ موقلا يعس الو Hey ءامتنالا زمر

 قلاب قّلختيو «ءافص تاذ a مّلعتيو ءودبلا نم ًارثظ عضريل ؛ًاريغص اهنم هوجرخأ .اهنع

 «ةريزجلا لئابق ريخ  اهموي A نكت Pol .اهوقلتخا يتلا مهدّلعت يه كلت .نّسحل ا
 ةوانإلاو ةباجحلاو ةياقّسلاو ةراجتلاو هاجلا شْيَرْفل نكي مكوُأ !؟ًَقلَخ اهنسحأو cad اهافصأو

 نأ ىلإ سالا ٌرطضاف «فيرشتلاب ADS Jal ظحي ملأ !؟موقلا ةهلآ هيف يذلا مارحلا تيبلاو

(1) Mircea Eliade, Histoire des idées et des croyances religieuses, t. 2, p. 75. 

(2) Henry Corbin, En Islam iranien, t. 2, p. 86. 

 روصُقلا دوجسو داليملا دنع روثلا راشتنا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .323 ص «2ج 1م ءةياهتلاو ةيادبلا «ريثك نبا (3)

 يف اهرظنا .تشدارز ةصق يكاحُي :
Mircea Eliade, Histoire des idées et des croyances religieuses, t. 1, p. 321. 

 ء هيئبكر ىلع ًايئاج عقو مهضعب Jy :كانه فيضيو .323ص ص «2ج «1م ,ةياهتلاو ةيادبلا ءريثك نبا (4)

 AH ىلإ هسأر ًاعقار « ىرصبي لبإلا قانعأ تير ىٌح اهقاوسأو ماّنشلا روُصُق هل تءاضأ fa جرخو
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 الف ؛ مهّيَتلحر يف نمألا مهل مظتني ىَّبح «مارتحا لضف مهومرتحيو «بّيهت ةدايز مهوبيهتي'
 ملأ !؟ ”مالسإلاو ةّيلهاجلا يف ةديدع لاصخب EE LE Fans egte دحأ ئرتجي

 ge ظاكع قوس ءاج ماظن وأ رعاش É ىلع هْئضرفف OL حصفأ" ناك يذلا اهناسل رهتشي

 .كلذك A تناك دقل !؟بّرلا ةلاسر هب A نآرقلا هراتخاو «ةرهش نع ثحبي وأ ءهّنف

dsتناك يتلا يهو ءاهل نأش ال لئابق ىلإ اهئانبأب يمرت نأ اهل ناك ام اهنأش هذه ةليبق  

 دعس ينب يف ودبلا ىلإ ÉS لاسرإ لكشتي ؛كلذل .اهسان ريغ نم ةليبقل قوفتلاب فرتعت ال
 . اهيلإ هئامتنا يف baby ءاهراتخا يتلا ضرألا نم هل ًاجارخإ

 يضتقت ةداع A تناك D ءبّرَعلا ةداع ىلع eadal ودبلا SE عفد ءاوسو

 هيف تنعط ام ًاريثك لصأل ءايحإو « ةوادبلل on دعب نم - صَصَقلا مهيلإ هب تعفد مأ «كلذ

aنوعبيي اوناك ةاور كام هعضو وأ ؛ةرواجملا  ALيعماجو  GI LANظفللاو » 

 داجيإو «مهلمع ىلع Še i ءافضإل ودبلا دنع دمحم اوماقأق ءودبلا ظفح نم هلأ نومعزيو

 يف رمألا كلذ خسرو .ودبلا نيب دعس ينب يف ًانمز ماقأ ةياكحلا دَّمَحُم ناف agii لاثم

 PES seb «هل ىدص دعب نم-تاساردلا تماقو «خيراتلاو ةريسلا ةننودو «ناهذألا

 ءاهفراش تلفحو « ةميلح يدث رد .دّمَحُم اهلخد موي دعس ينب رايد يف رّيغت ءيش لک
 منغو Aila تحارو ءاهمنغ تحرسو «بدجلا ضرألا تبصخأو ءاهناتآ تعرسأو

 «نميلا ىلإ ءاننشلا يف نولحري ؛ناتلحر TA تناك“ : كانه فيضيو .235ص.:4ج «فاّشكلا «يرشخمزلا (1)

 الف ؛هتيب ةالوو « هلا مرح لهأ مهّنأل ؛نينمآ مهتلحر يف اوناكو «نورجتيو «نوراتميف «ماّشلا ىلإ فيصلا يفو

 . 'مهيلع رایو 10 pad مهريغ ساتلاو « مهل ضرع

Oلاصخ عيسي اشرف لا لطف : :لاق_ . هلل وسر أل بلاط يبأ تنب ئئاهمأ نع  : Eu ET PUREمهيف  

 Oo «مهريغ هدبعي مل نينس رشع لجو رع هللا اودبع pile « ليفلا ىلع مهرصن AOL « مهيف ةياقّسلاو ةباجحلاو
 . 106 AA ةروس يه مهيف تلزن يتلا ةروسلاو .556-557ص ص «4ج « ريسفتلا «ريثك نبا «"نآرُقلا ةروس مهيف لزنأ

 « ماشه نبا :رظنا «ةريسلاب ةقالع هل نف لك يف عئاش رمألا اذهو « ثيدحلاو ميدقلا نم كلذ ىلع ةلئمأ انه ركذن (3)
TEX]ء1 «ةّيوبتلا  “Ig؛ةياهّنلاو ةيادبلا ؛ريثك نبا ؛296-302ص ص  cleرفعج ؛333-337ص ص «2ج  

 ةقطان ES تءاجف NAS اذه نوقرشتسملا فلاخُي ملو . 64 425 23ص ص ؛ناسنإلا EN دمحم ءدجام
 :رظنا «هب

Régis Biachère, Le problème de Mahomet, p. 29; Maxime Rodinson, Mahomet, pp. 67 - 69. 
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 ملو .ليواقألاو مالكلاب مهتتسلأ تقّبفتو «دعس ينب يف UN بجعتف . "اعايج موقلا

 ناك“ = ala ةعرسب el ىتفك مهيف ربكي ناك ْذِإ HV مهيف عيضرلا كوس مهدي

 عضرملا تفاخف 2 رنج وک ناک یجب يكب خلي مدت «ناملغلا هّبشي ال ًابابش بشي

 ناضحأ ىلإ داعو ءرجهلا نم دّمَحُم اجنف «ةكم يف هلهأ ىلإ هعاجرإ ىلإ اوعراسو ءاهلهأو
 « هيلع اهتازجعُمب تداجف «ةدوعلا ضرغ ةمدخ يف ةعيبطلا تناك ge دعبأ يتلا ضرألا
 هعضرُم بلطل ةباجتسا دعس ينب ىلإ هوداعأ ام ناعرس شير يف هلهأ نكلو . اهنم هتنكمو

 ag ii دبع بلطلا در الو «ةئمآ تعنام الف OÉ ءابو هيلع اهتيشخب هيف تلّلعت يتلا

 يف مهمنغ ىعري es ودبلا دنع بهذو «هضرأ نع ديدج نم a لصف
 ءاهبيجع صّصّقلا نم ىورو ءاهبيرغ ثادحألا نم هل ضرع Ce «اهيت اهيف هيتيو « مهياطش

 . ةكمو ET يف هلهأ ىلإ هوعجرأو ogi هب اوتظف

 وه وها : لجرل لوقي لجر اذإو « يسأر قوق مالكب اذإ" ءارحّصلا يف انآ انيب : مهل لاق

 دحأ ىلع اهرأ مل بايثو es Gé نم اهدجأ مل حاورأو hs اهرأ مل وجوب ينالبقتساف
 ملو . ام امهدحأل دجأ ال «يدضعب امهنم دحاو لك ذخأ ىٌح con ىلإ البقاف طق

 ءيش هنم جرخأو «هردص قلق فيكو «حرشلا ةّصق يوري قلطنا لب دخلا كلذ دنع فقي

 يف بعّرلا لخدُي نأ ايفاك كلذ ناكف ane ءيشب ئلمو «رهاطلا ءاملاب لسُغو «قلعلاك

 ىلإ هنوديعي ةكم ىلإ هب اوعرسأف «ناطيّشلا نم اسم هب نأ اوُنظيو ءودبلا نم alal بول
 .دعس ينب ىلإ هذرو «ديدج نم هجارخإ يف ّرملا هذه مهتالواحُم حلفت مل نيذلا « شرف

 .334ص «2ج le ءةياهتلاو ةيادبلا «ريثك نبا (1)

 رج لاو .301ص elg ؛ 1م «ةيوبتلا ةريسلا ءماشه نبا :كلذكو . . 337ص Pg ء1م « ةياهتلاو ةيادبلا «ريثك نبا (2)

 EE :ةّدام «طيحملا سوماقلا ءيدابازوريفلا e ME ظيلغلا

 ء[ . . ]هتلصفو «ناتتس تضم' :ةميلح لوقت . هنأ ىلإ ديعأو «هماطف يت دعس ينب يف ةايحلا نم نيت دعب (3)

 301ص ۰1ج etp RE ؛ماشه نبا نيف هثكُم ىلع ءيش صرحا نحو هَ ىلع هب انمدقف

 301 ص ء1ج ؛1م «ةيوبتلا ةريسلا pla نبا )4(

 .526ص «4ج «ريسفتلا ءريثك نبا (5)

 . 4ص «3ج كلذكو :527 526 ص ص «4ج ءريسفتلا «ريثك نبا : يف ةلماك حرتشلا ةّصق رظنا (6)
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 اهيلع رمألا فيفخت اهتالواحّمو EE اي هب كمدقأ ام“ : لوقت هعّصرُم ىلإ ةنمآ عارسإ مغرف

 اهجوزو ةميلح DU e P Jes نم هيلع ناطيشلل ام ؛ًالك «ناطيّشلا هيلع ("LA es :ةلئاق

 ىشخن انلُقو ءانيلع يذلا انيضقو ءاَّنع ىّدأ دق هللا نإ" :نّيِلَلعَتم TS يف هئاقب ىلع ارصأ

 ةيدعسلا af تبهذ هلهأ يف هكرت عورشم زجنُي < .“ ”هلهأ ىلإ هدرن «ثادحألاو فالتإلا

 اهتربخأف ءاهرايد جراخ ةايحلا اهنبا ىلع فاختف ءرمألا اهل لوي ام صّصَقلا نم ةنمآل يورت

 اهولأسو «هيلإ اورظنف «هماطف دعب هب تعجر نيح اهعم هوأر ىراصن ةشبحلا نم ًارفن ذأ" :ًالثم

 مالُخلا اذه DB ءاندلبو LLG ىلإ هب نبهذنف «مالغلا اذه DISI :اهل اولاق مث ؛هوبلقو «هنع

 . "مهتم هب تلفت دكت مل اهلا [ تمعزو ] هرمأ فرعن نحن ؛نأش هل نئاك

 تملطضا دقو «هلهأ ىلإ نبالا عاجرإ ىلع BaN ةميلح a هذه تدعاس دقو

 داعف ءاهلهأ ىلإ ةنامألا TE «مهيلإ اهب دهم يتلا ةّمهملاب دعس ونب ةّمث نمو ءاهجوزو
 اوداع دقل ؟اهيف هب اوضر مهّنأ نظَوَأ ؛نكلو .نوكي ْنأ بجي ناك ثيح ؛ ضرألا ىلإ دمحم

 دنع هئاقبتسا تالواحُم تلشف ذإف . مهنايك A ناك اهيف هءاقب «DS «ديدج نم هنوجرخُي

 ىّتح مهايإ هترازأ نإ ام ؛نكلو .ةنيدملا يف هلاوخأ ىلإ هلمحت ةنمآ هب تجرخ ءاهلهأو ةميلح

 راد هذهو ةّمألا هذه يبن اذه“ :نالوقي ةنيدملا دوهي نم نّيلجر تعمس ْذِإ ؛هب ةعجار تلفق

 دحل نيكمتلا يف ةنمآ عورشم لشفف aie رمأ يبّسلاو لتقلا نم اهب نوكيسو «هترجه

 نم ةدئاع قيرطلا يف يهو «ةنمآ تتام . هّمَأ ةلحّرلا هذه يف دقفو ؛هضرأ ريغ ضرأ يف

 ىلإ باغ دقو «ةّكم ىلإ ele هتلمحو . صّصَقلا ضعب يف امك اهيلإ اهقيرط يف وأ « ةنيدملا

 .335ص «2ج le» « ةياهتلاو ةيادبلا «ريثك نبا : كلذكو :302ص ء1ج 1م « ةيوبنل ةريسلا «ماشه نبا (1)

 . 335ص «2ج cle «ةياهتلاو ةيادبلا ءريثك نبا (2)

 يح 302ص «1ج ؛1م BE ؛ ماشه نبا : كلذك رظناو .335ص 62 à 1م AË ةيادبلا «ريثك نبا (3)

 . يي امك كيلإ ail «هيلع ثادحألا تقوختو «يلع يذلا تيضقو «ينباب هلا غلب دقف' :ةنمآل ةميلح لوقت
 .338337ص ص ء2ج ؛ 1م «ةياهّنلاو ةيادبلا «ريثك نبا :كلذكو . 304ص 1ج ء1 A ةريسلا ؛ ماشه نبا (3)

 موي تاذ- ينءاجف : .site هلاوخأ ترازف «نیتس تس هلو cotées «ةنيدملا ىلإ نأ هب تجرخ" )5(

 يبن اذه : : هبحاصل امهدحأ لاقق ca ؛ هيلإ ارظنف «هيلإ رظنن دمحأ انيلإ يجرخأ : يل الاقف « ةنيدملا دوهي نم نالجر
 .AE E EE Un ميظع رمأ يبّسلاو لتقلا نم اهب نوكيسو «هترجه راد هذهو «ةمألا هذه

 .340ص :2ج cle «ةياهّنلاو ةيادبلا ءريثك نيا ؛"ةعجار يهو ءاوبألاب تتامف
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 تعطقناو .هنع لاصفنالا ىلإ ًاليبس تدجو ءاهيلإ هوداعأ املك تناك يتلا «ةنمآ حبش دبألا

 ناك ثيح ىلإ داعو «مهنع ةبيرغلا ضرألا كلت يف ILA اهكرت .مألا هذهب دّمَحُم ةقالع

 نم لبقأ دقو «ةدحاو ةَرمَّألِإ ءاهربق ىلع َفَكَو الو due نم اَهَرَكَذ الف . دوعي نأ بجي

 ,ett ىكبونإ مث Bash ts se لزتفا «[ .. ]رمتعاو «كوبت ةوزغ

 «كلذ نع هير هرهنف ءنارمُّملاو ةمحّرلا اهل بلط ÉY كلذو (ASS ءالؤه ىكيو «هؤاكب
 LA ey نع الإ هيبأل ae el تراك امو" : هل لوقي ليربج هءاجو

(Das 28 5 2 age 2ه 
Pa نم ميهاربإ ًاربت امك كَمَا نم تنأ اربتف à 4 هم اري هلي ودع AUS 

 ميهاربإ قح يف ًابنذم رزآ ناك اذإف . ميهاربإ يبأ رزآ عم LS ait هذه يف يوتست

 أ هيلع بجي ناك يتلا ضرألا نع تارم de اهنبا تدعبأ LÉ SAYI هذه بنذ امف نيّدلاو

 Lans نأ تءاش ام ةّصقلا اهتلّمحف «نيكرشملا نيب نم ةكرشم تناك SU نيد اهيف ضرفي

 .رمألا كلذ ىلإ يعاّدلا نع  اهتداعك  تتكسو « تاعبت نم

CEEهرو  

 هدهع لّوأو «هبابشو «ةيناّقلا هتلوُمُط رابخأ بيغتو «ةكمو ER يف دمحم رقتسي مث

 هئاقتلاو «ماّشلا ىلإ ةراجت يف de عم دمحم جورخ ةصق يورت ةضراع ثادحأ الإ « ةلوهكلاب

Psمنغ هيعر وأ  Éu Jalهثيدحو ءاهلامب هراجّتاو «ةجيدخ هجيوزت وأ «* طيرارقلاب  

 . 376ص «2ج ءريسفتلا «ريثك نبا (1)

 . 114 /9ةبوتلا )2(

 e ضرغلا يف ىورُت يتلا ثيداحألا نيب نمو . .376ص 2 «ريسفتلا ءريثك نبا (3)

 نع لجو رع هللا ءاهنف « مل رفغتسي نأ دارأ - د6 or :راتخاو ءآبيرغ ثيدحلا اذه ريثك نبا ربتعا دقو :"تداع

 غ اویا ترا E AN SN ميعاربإ لإ :دتصشت-) اقف ٠ كلذ
EAE 3495اضيأ ةيلاولا تاحفّصلا رظناو .376ص «2ج ءريسفّتلا «ريثك نبا  . 

 .349 345 ص ص Le «le راو ةيادبلا : ريثك نبا ؛317-322ص ص «1ج « 1م «ةيوبتلا ةريسلا «ماشه نبا (4)

 ركذ امك دعس ينب يف) منغلا ىعر LS ىلع ةريسلا دو - 360 ص «2ج le «ةياهّنلاو ةيادبلا ءريثك نبا (5)

 دقو الإ يبن نم ام“ : دمحم لوقب تكلا تدهشتسا امآريثكو . دعب نم عاش امك Éa يف وأ «ماشه نبا /قاحسإ نبا

 يعراتأ مغرو . 302ص lg elp LE  ماشه نبا ؛انأو : : لاق ؟ هلا لوسر ای تنو :ليق . منغلا ىعر

 «سوماع ناك دقو «ةويثلاب می .Ne رت نإ زيواعألا نيرجأتسلا وأ ديبعلا ىلإ ةلوكوما تاما نم ناك منغلا

 R. Blachère, Le problème de + !حاحصإلا ‹ سوماع « ميدقلا دهعلا :رظنا Cd لبق ًايعار « لئارسإ ينب يبن
Mahomet, p. 30. . 
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 ملو .رخآل نيح نم راغلا ىلع هددرت وأ VE ينارصتلا لفون نب كرو قبنتو ei عم

 .داع ةراجت يف جرخ UE . ةكمو شيب اطابترا الإ اهب لغتشي ناك يتلا روُمألا هذه هدزت

CAC,عجر راغلا  . 

 يف . ةّبعَكلا شرف تنب موي هيلع رابُغ ال ًاحضاو هتأشن رادب قيثولا هطابترا dé دقو

 Lol دقو « ةبعگلا ينبت لئابقلا تماقأو « ةكم نع Las « يردن ال ثيح ىلإ هل ةجرخ

 زنكلل ًاظفحو «ٌلحملل ةنايص اهفيقستو ءاهناردج عفر موقلا دارأف ءاهزنك E قرسو «ليسلا

 فقستو ينبتو مدهت اهلك لئابقلا تناكو «لئابقلا ىلع مِّيْحُي ماجسنالا ناك . ميظعلا

 . نكأرلا دنع مهرظتني ناك يذلا دوسألا رجحلا اذه eil وفص رّكعُي ءيش ال .مضرنو

 اب" :لاقف ؛هيلإ اومكتحا مهل ريبك RE الول نولتتقي اوداكو «ًاسمخ يلايل هيف اومصاختف

 CSS دجسملا اذه باب نم لخدي ْنَم لّوأ هيف نوفلتخت اميف  مكنيب اولعجا « ES رشعم
 عضوو « هبوث طسبف «ىعسي ةنيدملا دّمَحُم ءاج ةمساحلا ةظحّللا هذه يف .””اولعفف «هيف مكنيب

 . همكحب AN لبقو «تيبلا ىوتساف «نكرلا يف هناكم fe لئابقلا هتعفرو «رجحلا هيلع

 . ضرألاو Je نيب دبألا ىلإ دهعلا قوت ؛اهموي

 :ةدوعلا ىلإ ليبس ةرجهلا 2

 ًاجاومأو ءًانايلغ دَّمَحُم لخاد يف نكلو ؛ماجسنالا B يف LL ٌرمتستو

 LR تدادزاو :هتمص رثكو هراغلا يف هنايغ ترثك .لاوحألا بتبني ائيشو «مطالت
 غرافب هرظتنتف « ةفاقث لك ىلع هّلظب ميخي يذلا حبشلا ددعلا كلذ e نيعبرألا نم برتقي وه اه

 نوكي وأ ؛ءازجلا هعم نوكيف ءّرش ىلإ ْنإو ءريخ ىلإ نإ ؛اهتايح رّيغُي نأ هنم رظتنتو «ربصلا
 « ضرألا ىلع ناطلّسلا شْيَرُق عزاني ئرما حبش قفألا يف رهظ نيعبرألا عمو .باقعلا هعم

 .362. 359ص ص ؛2ج «1م ؛ةياهتلاو ةيادبلا هريثك نبأ ؛10 5ص ص .ele kyti « ماشه نبا (1)
 نب رمع نب هللا دبع نب ١ à نب ةّيمأ ابا“ ناك مهني مكاحلاو 19ص 2g « 1م « ةبوبنلا ةريبسلا ء ماشه نبا (2)
 نبا :كلذك رظناو .13-20ص ص «ةلماك ةبعكلا ءانب ةصق كانه رظناو US شيرُف نسأ  ذئماع -ناكو «موزخم
 ,174 171 ص ص le‘ ريسقتلا ءريثك نبا 1373. 364 ص ص 2 de «ةياهنلاو ةيادبلا ؛ریثک

 وأ باقعلاو ناحتمالاو دادعإلاو راظتنالا" ددع وهف . ىرخأ ىلإ ةفاقث نم فلتخت ال نيعبرأ ددعلا زوم داكت (3)

Dictionnaire des symboles, t. 4, article: Quarante. :"4;2 
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 برح تماقو ءجامو ءبعشلا جاهف . ضرألا هل عضخت AN بر ىلإ وعدي مهيف ماقف

 ةثدحتسُم ii مسري كلذو ؛دادجألا ds ام لصاوُي ميدق اذه à AU نيءادن نيب جاجأ

 ةبوعصو داليملا رسُعب ثّدحُت لصاونملا عارصلا نم ةنس ةرشع ثالث .ديدجلا نيدلا باحر يف

 لك {ONG هعم تيرج .دماص Las ءازهتسالاو ىذألا نم ةنس ةرشع ثالث . ""قيرطلا قش

 san نمو هتدهطضا .لَّمحتف «هنم ترخس .ىبأف «هنيد نع هدصت نأ تلواح :ءيش

 هل نوي مل“ :مهنم دحأ هجو يف ًافيس عفر ام هّنكلو .حلفُت ملف «هلتق تدارأ .اوربصو ءربصف

 حلاو «ىذألا ىلع ربّصلاو هللا ىلإ ءاعّدلاب ag امّنِإ «ءامدلا هل E ملو «برحلا يف

 نم مهوفنو مهنيد نع مهونتف ىتح [ . . Jedi of تدهطضا دق ED تناكو . لهاجلا نع
 دالبلا يف براه نيب نمو « مهيديأ يف D نيب نمو « هنيد يف نوتفم نيب نم مهف ‹مهدالب

 لإ مهنم قبي ملو . هجو E يفو «ةنيدم اب نم مهنمو «ةشبحلا ضرأب ْنَم مهنم ؛ مهنم ًارارف

dsتحج  A؛ةكم نم مهجارخإ يف  ًاريخأ  Sjفاخ  SDمهيلع  cetيف مهل نذأف  

 ةدحولاو ةلزعلا يناعُي دمحم يقبو .اهريغ رايد ىلإ مهرايد نم اوجرخأف ءةنيدملا ىلإ ةرجهلا
 «كلذ ىلإ هوعدي ناك ءيش GE نأ مغر gains «يقب هّنكلو ؛ ”بحّصلا قرفتو

 هاقلي Lg هردص قاض يذلا ؛هتباحص ريبك « ركب وبأ كلذك لب ءهيذؤُت تناك يتلا EE طقف ال

 ةّينمز ةقلح دّدحُي L5G- a نم ةيمالسإلا EGAN صّصَقلا يفو ءاهب فح امو ميدقلا دهعلا صّصَق يف لكش دقو)

 دهعلا) دواد لشم ؛ةئس نيعيرأ نومكحي ءايينألا /كوُنملا ىرت ؛كلذل . LOL ام ريميل .اهدعب CE Jus ؛هّمات
 حوت ةلحر مودتو :(42/11 à SA رفس ءميدقلا دهعلا) Us (4 /5 يناثلا ليئومص je ؛ ميدقلا

 ge ès . انيس روط دنع اموی نيعبرأ يقبو «هرمع نم نيعبرألا يف وهو ىَسْوُم ثحبو «ًاموي نيعبرأ
 هّنكلو « ىرخأ ةياهنو ةلحرم ةيادبب ناذيإ ددعلا اذهف .كلذك هرمع نم نيعيرألا يف هميلاعت رشني اذوب أدبو .نيعيرألا

EA m 0 rل  À: RATSاد 2  
 :رظنا latg رخآ ماظن es يرذج ريغت وه لب «ةداعإ درم سيل

René Allendy, Le symbolisme des nombres, p. 385. 

 fu ذخوُي ام ًاريثك وهو . توملاو ةعجافلاف «راجفنالل ٌدعيو « ىصقألا هّدح سلا رمألا غولي يبني 13 ددعلا(1)

 هيف ىناعو fase QT هيف تذآ يذلا نمرلا وهو ؛ةرجهلاو ةثعبلا نيب ةلص افلا هدا يه ةنس ةرشع ثالثو . مؤاشتلاو

 .René Allendy, Le symbolisme des nombres, p. 359 se ةفصب 13 زومر ىلإ ةبسنلاب رظنا . ديدج خيرات أدب ةرجهلا عمو «ةرجهلا تأدب  ةقاحلا ةياهن عم مث «تاليولا

 .ق13 ص «2ج ؛1م « ةيوبتلا ةريسلا «ماشه نبا )2(

 وأ سبح نَّمألإ ةكمب هعم فلختي ملو ؛ةرجهلا يف هل ندي نأ رظنني نيرجاهملا نم هباحصأ دعب كم هللا لوسر ماقأو (3)

 .214ص 03e «2م :ةياهنلاو ةيادبلا «ريثك نبا « مهنع هللا يضر ةفاحف يبأ نب ركي وبأو بلاط يبأ نب يلع الإ ن
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 ًاثبشت موي JS دادزي دّمَحُم ناك يتلا ةأشّنلا راد نم جورا لتضفي راصو ءاقبلا هركو ىذألا نم
 رظتنيف « "ركب ابأ اي RS :دّمَحُم هل لاق «ةرجهلا يف نذأتسي ركب وبأ ءاج LÉ . اهب

 .ًادبأ ضرألا رداغي نل ًادّمَحُم نأ هروعش دادزيو e gate ىلع

 ءةودنلا راد يف A تعمتجا ÓS ءلّوألا عيبر رهش يلايل نم ةليل تاذ رمألا مسحو

 «'ليلج خيش ةروص” يف موقلا سيلبإ ءاج ؛اهتليل .”موتحلا ريصملا ترّرقو « سيلبإ ةرمإ تحت
 اولبقف «يحصتو يبأر مكمدعي نلو ءمكرضحأ نأ تدرأ [ . . ] دجن نم خيش نإ : مهل لاقو
 LE اهراتخي يتلا ضرألا ىلع هناطلُس لعجي ْنأ  امئاد  سيلبإ مه ناك . مهيلع ًاخيش هب

 بحأو ءاهنم هجرخأف «هحراوج HREH بحأ «ءدبلا مدآ «يبن لّوأ عم هنأش ناك كلذك

 ةّكمو ًاشْيَرف بحأ «يبن رخآ ءدّمَحُم عم هنأش ناك كلذكو .اهنم همرحف ءاهيلإ نكسو ؛ءاوح

JEهّبح هيلع دسفُي سيلبإ ءاجف ءهحراوج  » painyناَمَمْعَم سيلبإ لخد اذإ . هميعن هيلع  

 . اين ناك ds «ناسنإلا مازهناو ءريصملل يرذج رّيغت ريغ رظننت الف «برح

 ةّيضق يف UN EU ةمكحم موقلا لكش «سيلبإ ةرمإ تحتو «ةليللا كلت يف
cieوأ «قاثو يف ًاَسْبَح ءدَّمَحُم ىلع ءاضقلاب  LEوأ «دالبلا نم  D NOUS 

 رود ناكو . ”عيضيو «لئابقلا نيب همد قرفتيف ؛دحاو لجر ةبرض هقنع نوبرضي «لئابقلا

 دَّمَحُم ىلع باقعلا ىصقأ طيلست ىلإ مهب مُفَدلاو «موقلا نكاوس كيرحت يف ًالاَمف سيلبإ

 دنست تءاج ؛ةداعلل ةقراخ وق  اهتليل  سيلبإ JES دقل . عازتلا نم ةنس ةرشع ثالث فقوو

 وأ «هجارخإ نع تزجعف ءاهكردُ ال ةَوُق حبش اههجو يف عفري دّمَحُم ناك يتلا ءشْيَرُ
 ةهج نمف . ساّنلا ملاع ريغ نم بر قيرف لكل حبصأو .ءيش لك  اهتليل - رّيغتف . هيلع ءاضقلا
 à eA $: ts: a 5 و
 يف بعلي يذلا سيلبإو شرف ؛ ىرخأ ةهج نمو «مهبرو هير هللاو مهتأق ىلع هبحّصو دّمَحُم

 .214ص Ig «2م Us ةيادبلا ءريثك نبا (1)

TOيف سيلبإ مهضرتعاف «ةودنلا راد اولخديل اوعمتجا ةليبق لك فارشأ نم شرف نم ارق نأ سابع نبا نع [ .  
 نأ تدراف ؛مّتعمتجا مكّنأ ت عمس ءدجن لهأ نم خيش :لاق ؟تنأ نم :هل اولاق هوأر اًملف «لیاج خيش ةروُص
 « لجرلا اذه نأش يف اورظنا :لاقف «مهعم لخدف .لخدا a لجأ :اولاق . يحصُتو يبأر مكمدعي نلو «مكرضحأ

 290 289 ص ص «2ج « رستا «ريثك نبا «"هرمأب مكرمأ يف مكبئاوي نأ نكشوُيل ؛ هللاو
 .290ص «2ج ءريسفتلا «ريثك نبا : يف دَّمَحُم ىلع ءاضقلل ةحورطملا ةثالقلا JA "ةمكاحملا“ ليصافت رظنا (3)
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CN gants سيلبإ ماق LS ءلوألا ess لاخلا ديعت ةصقلا اذإف UN رود aal 

 ضرأ يف  UMاهافطصا ندع ةّنج  اهموي - ضرألا تناك  HIناسنإلا اهيف نكسيل

AE ةافطصُم  اهلثم يهف :ىلوألا ÉH كلت نع فلتخت ال  مويلا  ضرألاو «لّوألا 

 يتلا ءامّسلل ساكعنا يهو  NSاهيف كروب ءرومعملا هتيب نم ةروصو  pTIددجو

 اهيف ماقو ءدهعلا اهعم ميهاربإ  ARةديدجلا ةّصقلا نأ الإ . سَند نم اهب قلع ام لاوز يغبي

La ناكف «ةأرمال اعبت مدآ ناك ىلوألا ةّصقلا يفف es RM ةّصقلا يف نكي مل ًارْصْنُع يورت 
 ضرألا نم دبألا ىلإ جرخأف «ةليحلا هيلع تلطنا «ناطيشلل  ÉHناكو .اهيلإ دعي ملو

  bilyaدقق يذلا «سيلبإل  ya؛لاحلا ةّصق يف اّمأ .دبألا ىلإ ةّنجلا ضرألا كلت ًاضيأ

 يسيلبإلا ملاعلا جراخ دّمَحُمف  » KIEوُم ودبيل ىح  Aمل ؛كلذل .برلا ال «سيلبإل

DAY ناكف à, SU امهدحأ ناك .ًاعم اهيف ًالظي وأ ءًاعم ضرألا ارداغُيل سيلبإو ons 

 .رخآلا ىقبيو ءامهدحأ جرخي

 Dp JL جارخإلاو سبا يه ER تارايخ حرط USAN يف لوادتلا نأ مغرو

 تلواح ّنإو ىّتح 2 ةّصقلا ىلع دعب نم - رطيسف «موقلا ناهذأ ىلع رطيسملا وه ناك جارخإلا
 «هنم اوحيرتستف «مكرهظأ نيب نم هوجرخأ : مهنم لئاق لاق” . هتأطو نم hsi نأ ًانايحأ .

 يف هرمأ ناكو «مّتحرتساو ءهاذأ مكنع باغ IY ؛ عقو نيأو « عنص ام مكرضي نل جرخ اذإ نإ

gnog Vas LEيف ءاج دقو . ىبأ سيلبإ الإ ءرايخلا اذهل عيمجلا  ONتايآلا نم ريثك  

CAFE 8رش ةندرطو ءدّمَحُم جارخإ ىلإ تدمع  PLهملأ لشم ءيشل ملأي ملف  

 ىلإ رظني هجوُرُخ ةعاس هارت ؛كلذل da اهترداغم أشي مل يتلا ضرألا نم ًارسق هجارخإل
 نأ الولو ؛يلإ هللا دالب بحأ تنأو هللا ىلإ هللا دالب بحأ تنأ' :ًالئاق اهيجانُيو «ءارو

 تايآلا دورو مامأ ءانايحأ ٌرْطْضا LENS مغرو . Oue رخأ مل ينوجرخأ نيكرشملا

 +290 ص :2ج ؛ريسفتلا ءريثك نبا (1)

 .9 /60ةنحتمملا ؛13 /47دّمَحَم ؛0 /22جحلا 76£ /17ءارسإلا ؛ 40 /9ةبوتلا )2(

 : يف جارخإلا /ةرجهلا ةلأسم ةجلاعم رظناو . 178ص ء4ج «ريسفتلا «ريثك نبا (3)
Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus, l'Islam de Mahomet, pp. 257 - 266. 
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a) ىحنم ا اذه وحتي نأ ىلإ ءدرّطلاو جارخإلا يف ةحيرصلا P je À 

 di و هب نمآ نمو « هلوسرل هللا نم ًارايتخا اهلعج

 ةاجّنلا لّضفف ef ىلع «سيلب] نم عيجشتب ؛موقلا رمتئاو ءدّمَحُم هجو يف ذفانملا تس

 EII و واع را

 درّطلاو جارخإلا نم لمجأ ملاع هل دوُدُح ال حيسف ملاع ةرجهلاو . ةرجهلا تناكف

 هيف . ةبابصلا ودشيو ءضرأو لجر نيب بح ةصق يوري Balts عقو ةرجهلاو . يفتلاو

 اهدجي ةبيرغ SU لف وأ « ةّيفخ de هيف ؛نكلو . بيصن SA نع عانتمالاو ay ai نم

 ىلع اباوبأ حتفي رجهلا نال ؛رجهلاب ىّنغتيف ؛بيبحلا هرجهي رعاّشلا رت مَلَأ . هباذع يف ءرملا

 رعشتو . Ulak كدلاو نسا ءاضجلاو دلا عمو CHE دلا كلل ىءارتف ؟ ؟ةريبك بحل

 ًادودشم رعاّشلا لظيو .ةرجاهلا دنع سمّشلا لثم نادجولا يف A ةجاّهولا ةفطاعلا ةرارحب

 فارطأو ليلا ءانآ هركذب رجهيو «هل حيبسَتلاب هناسل قلطنيو ءراجهلا ai لحفلاك بيبحلا ىلإ

 ايديجارت تتاب ىّمح «ةديزملا رصانعلاب اهتنيزو ed ةرجهلا رصّصّقلا تراتخاف .”راهتلا

 نم اهريصم تحنتو ءَرَدَقلا عاص اهتاّيصخش تتابو «عساو يمارد دعب تاذ «ةدلاخ

 . يسأملا لاطبأ لعفي USLE «ءيش ال

 ءريستلا ءريثك نبا ؛ RU ؛نوعجار هيلإ نإو هلل gs اوجرخأ :ركيوبأ لاق کم نم 5 "يذلا جرخأ امل" (1)
 مهنم بعذف AE هباحصأ اودرشو [ . . ] مهرهظأ نيب نم يلا اوجرخأو «نوكرشُلا ىغب ÉS ؛218ص «3ج
 ؛ ”مهرهظأ نيب نم كوجرخأ نيذلا" ؛219ص «3ج ءريسفتلا « هريثك نبا[ JEM ٠ ىلإ نورخآو « ةشبحلا ىلإ ةفئاط

 ؛مكولتاقف ؛ةوادعلاب مكوبصان نييذلا ءالؤه ةالاوُم نع[ هللا ]مكاهني Ur ؛178ص ؛4ج ؛ريسمّتلا «ريثك نبا

 ؛ریسقتلا «ريثك نبا BLUE مكرمأيو «مهتالاوم نع "لجو رع هللا مكاهني :مكجارخإ ىلع اونواعو ؛مكوجرخأو
 350 ص ۰4ج
 يف نإ :ًايباجيإ  امئاد  ىقبي هّنكلو ءاهانركذ يتلا ةداضحلا ينامملا هذه لثمب ينغ رجه U يونعملا لقحلا نإ (2)
 :هالعأ a يف اهلالغتسا م يتلا يناعلا ضعب هذهو «نيدلا وأ نع هريبعت يف ناو ؛ ءرعّشلاو لزغلا ملاعب هطابترا

 بيجنلا رجهملا" al ىلإ ضرأ نم جورا ةرجهلا" LAS نع عانتمالا ءاسنلا na ؛ ”لصّولا دض رْجهلا'

 ؛'نسحلاو ةهارفلاب تغصو اذإ ةرجهُم ةيراج“ ؛ "هنوتعانتي يأ ؛هركذب نورجهَيو ء سانلا هتعانتي « ليمجلا نسحلا

 راهتلا فصن رحل ا ةدش ءرصعلا ىلإ سمّشلا لاوز دنع راهتلا فصن 3 ؛ انسح ابابش تّبش اذإ ةيراجلا ترجهأ“
 رداقي الئ [ . . ] هلجر ىلإ هسأر دب لحفلا روجهلا[ . . ] هلجرو ريعبلا دي يف دّقعُي لبح راجهلا" رحل ا دادتشا عم
 .رجه il «بّرعلا ناسل «روظنم نبا : يف اهريغو يناعملا هذه رظنا aa ىلع
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 :ٌرابلا نبالا ليحر - 3

 عك م ع سس

 AT EE ىلإ دوعي D ةفاخم «دّمَحم درطي نأ ءدجن نم خيشلا كلذ «سيلبإ ضري مل
 ةوالح اورت ST . يأرب مكل اذه ام ؛هللاو" :هجارخإ ىلع مزعلا اودقع امل مهل لاق . ىوقأو

 ضرعتسا مث ءمتلعف نشل ؛هللاو ؟هثيدح نم عمتست ام es ذخأو هناسل ةقالطو هلوق

 . ”مكفارشأ لشقيو ؛مكدالب نم مكجرخُي ىَّنح مكيلإ َنيتأيل cle GT «بّرَعلا
 : هللا هنعل لهج وبأ لاق" : اهورّبد ةليح ىلإ ًاعم اوعسف «دّمَحم ةدوع alte اوفاخو «هوقّدصف

 :لاق ؟وّهامو :اولاق .هريغ ىرأ ال ءدعب هوُمُّترصبأ مكارأ ام يأرب مكيلع à LAN ؛هللاو

 مث ءامراص افيس مهنم IÉ لک nee ءًادهن أطسو باش LG ةلببق لک نم نوذخات
 ينب نم يحل ا اذه bT امف ءاهّلُك لئابقلا يف همد قرفت هولتق اذإف ءدحاو لجر ةبرض هنوبرضي

 És انعطقو ءانحرتساو «لقعلا اولبق كلذ اوأر اذإ مِهّنإف ءاهّلُك CL برح ىلع نووقي مشاه

 هريغ ىرأ ال ؛ىتفلا لاق ام لوقلا «يآرلا وه هللاو اذه : يدجنلا خيشلا لاقف «[ . . ]ءاذأ

 , هل نوعمجم مهو ؛كلذ ىلع اوقرفتف ] . . [٠

 - تقولا سفن يف  دوعي EP درّطلاو جارخإلا عورشمل ًافقو ديدجلا رايخلا اذه BE ذإو

 نأ يضتقت ةموظنم نمض جردني انه شرف ثيدحف . ميدقلا فنعلا ملاع ىلإ ةّصقلاب

 «ةعومجلا قامّناب OLAI رايتخا مت دقو . اهئانبأ ةريخ نم نابرُق بيرقتب الإ ضرألل صالخ ال

 .هسفن OLAN ةقفاوم نهر ىقبي نيبارقلا ملاع يف رمألا ذيفنت نكلو .رمألا ذيفنت الإ قبي ملو
 «مهل لاتحا ءاوركمو «هل اولاتحا املثمو . ةنيدملا نابرُف نوكي نأ دمحم ضفري ؛ ىرخُأ ةرمو

 . هب مهعدخ ًارود ds «””ركمو

 بيرقتب لإ ةنيدملل صالخأألأ موقلا لثم ملعي ناك هّنكلو «توملا دمحم لبقي مل

 هباحصأ نم تف  هنوبلصي اوؤاج امل راتخا ْذِإ ؛ىسيع ۔ لبق نم  هلعفام لعفي ماقف «نابرقلا

 .290ص :2ج «ريسفتلا «ريثك نبا (1)

 290 ص «2ج ءريسفتلا ءربثك نبا (2)
 P وع كو كوبا ,ste, fe, des ت 0 ` a ع

 َكوُلُمفَي a اورفك نيرذلا كلب K دِإَو $ : موقلا ركمي املثم ركمي برلا لعجو ءرمألا اذه OAN ىنبت دقو )3(

Bَنوُرُكْمَيَو  ds RS30 /8لافنألا «4 َنيِركسَملآُرْيَخ . 
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 عيمج عيراشم زاجنإ نم هذه طاقسإلا ةّيلمع تدّكم دقو .هناكم بلصو «ههبش هيلع يمر

 ةنيدملا ترهطتو «نابرقلا ءادعألا بلصو «تومي نأ بجي ناك ام يذلا ىسيع اجن : فارطألا

 يتلا ةّيحرسملا لوصف لالخ نم هتردُقو ْبرلا ةمظع ترهظو ءاهضرأ ىلع كوفسملا مّدلاب
 ءاج Si لاثملا كلذل ءايحإ لإ انه das امو ."”هبحصو اهلي نأ هيب ىلإ ىحوأ
 نب يلع لي - هللا لوسر اعدف . هيف تیب ناك يذلا هناكم يف تيبي ال نأ هرمأف' A ليربج

 ىلع ةليحلا تلطناو ."لعفف .رضخأ هل دربب ىجستيو «هشارف ىلع تيبي dt هرمأف «بلاط يبأ

 ىلع" جرخ دق ناك يبتلا نكلو . "يتلا هنوبسحي Gle نوسرحي' مهتليل اوتابو S بابش

 هللا ذخأو «مهسوؤر ىلع اهرذي لعجف « بارت نم ةنفحب هعم جرخو «هباب ىلع مهو موقلا

 . "نولقعي ال ةلفغ يف مهو «مهنم تلفأف ESS di نع مهراصبأب

 يوتسيف «رضخألا هدربب هيجستو ءدّمَحُم شارف ىلع QE تيل Le JAN ةصقلا منتغتو

 تراتخا ASS «كلذ تلعف À «يهو . نوملاظلا موقلا هدصرتيو «باذعلا لّمحتي هل ًاذئ اهيف

Cieهتفيلخ  cddلدي" يذلا رضخألا دربلاب ىجستو «ناطلسلا زمر ءهشارف ىلع سلجف  
 D ءدّيجلا نيدلا بسكو «ةرخآلا يف ءافطصالاب زوفلاو ءايندلا يف "ثاريملا ةباصإ ىلع

PELتبلص ذإف . ىسيع بحاص عم كانه اهتليثم هتلعف ام يلع عم انه ةّصقلا لعفت ملو  

 توملا نم وجني ءدّمَحُم لثمك هلثم ناكف «توملا نم اهليدب مويلا ةّصق تجن اهليدب سمألا ةّصق

 يف ناك bo ىّتح ءاهب عمتي يتلا ةسّدقملا Le ربكتو ءدَّمَحُم نم ابر دادزيف «ةبوجعأب
 de نبا «يلعب ىقلأو «ىسيع لثم « هسفنب ةاجّنلا لّضف ًادَّمَحْمَّنَأ ىلإ ةيفخ  ئموي ام ةّصقلا

camesهذه نم ةّصقلا عفرتف « هترجه يف هبحصيل ؛ركب يبأ عم جورملا لضفو « توملا ىلإ  
 .رخآلا بحاصلا نأش نم aty «بحاّصلا اذه نأش نم ةهجولا

 ضرألا بارت نم ةنفح هعمو الإ هيف هنورصاحُي اوؤاج يذلا تيبلا نم دمحم جرخي ملو

 مهباصأف «شْيَرُق يف اهلعف ضرألا بارث نم ةنفحلا كلت تلعفو .اهنم جرخي نأ هل اودارأ يتلا

 .514-517 ص ص هالعأ انلمع رظنا )1(

 . 290 ص 12g «ريسفّتلا «ريثك نبا : يف ةّصقلا رظنا (2)
 .118 ,115ص ص « مالحألا ريسفت يف مالكلا بختم ؛نيريس نبا (3)
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 ناك يذلا ءامعلا مضخ يفو GN نمّزلا تاملظ يف مهب ىقلأو «نوردي ال ثيح نم ىمعلا

 نارسخو ؛نيّدلا يف لالضو «ءيش É ىلإ راقتفا ىمعلاف .روُلا den نأ لبق نوكلا فلي

 تدقف دقو . "رخت لقعلا يف رخنت ةهاعو «يعوأأللا ib ىمعلاو Es مهو

 ضرألاب اهل تناك يتلا ةريخلاو ناطلّسلاو هاجلاو ةناكملا ءرصبلا نادقفب ءاهتليل شرف

 ىطُح دوقي ناك يذلا رولا اهلصي الو «مالظلا اهيلع مّيْحُي ىلوأ ةّيلهاج تداعو «ساتلاو

 «نورصبب ال Ce اهتايتف اهبارت ىدرأف ءدودّللا Sue  اهتليل ضرألا تلّوحتو . دَّمَحُم
 ءامكاح سيلبإ اهيلع تلعج ْذِإ ؛ضرألل ONA تركنت دقل .نيملاظلا موقلاب اهتلص تعطقناو

 . سيلبإ ةأطو نم تصّلختو ءشيَرُق نم ضرألا تراثف « ليلجلا خيّشلا رهظم يف ةنرهظأو

 ضرألا اهيف تصّلَتو e AA ىلع LS اهيف قّوفت يتلا ةظحللا هذه يف رّيغت ءيش لك

 باغو .ةسّدقْلا ضرألا نم درطلاو جارخإلا حبش باغ . سيلبإ اهميعز ةضبقو اهتضبق نم

 ةغبص ةرجهلا غبصيو «ليحّرلا ودشي ديدج بدأ زريو .اهيلع يبتلا مد كفسو لتقلا حبش

 لمحت ةرجهلاف .دّرطُي ملو ءدّمَحُم رَجاَمو «جرخُ ملو ءدَّمَحُم رجاَهف . ليثم اهل سيل ةسّدقُم
 حمست ةف ةبرُغ ةرجهلاو . ةيتآ كش ال ةبيرق ةدوعب انهكتو « ةّيتاذلا ةدارإلا نم ًاعون اهتاّيط يف

 لك ءايبنألا لف .داسف نم اهباش É اهصّلخُيف ءًالطب هضرأ ىلإ ةدوعلاو ةيردلا مامتإب ىتفلل

 ةرجهلا كلت يفو «ىلوألا مهتايح وأ «مهداليم تدهش يتلا ضرألا نم نورجاهُي لاطبألا

code,راد ىلإ راد نم لاقتنالاف .ةريسملا تفّقوت مهضرأ اورداغي مل اذإف .نوبردتيو  

 رت صّصَقلا رظناو . ةّيبعشلا تافارخلاو ثيملا تاّيف نم ةّيئفو «صّقلا تارورض نم ةرورض

 «ىنبف « ضرألا لزنو ÉE نم جرخ ْذِإ ؛ىلوألا قيرطلا ٌمدآقش TS .ًاحضاو كلذ

 ىّسوُمو فسوي رَجاَهَو bis ميهاربإو حوُن رَجاَه . ةلصاوتُم ةرجه يف سانلاو ءرمعو

 نب يلع ra .ةلحر مهتايح تناكو «نانوُيلا لاطبأ نم هريغو بيدوأ EG .ىسيعو
 لاقتنالاف .ثادحألا اهيف تك الو « ةياكحلا هجو رّيغت امل مهرايد يف ءالؤه يقب ولو .ناطلسلا

 عراصتتو « تاّيصخشلا كّرحتت ديدجلا ءاضفلا يفو «ديدج ءاضف جوُنوب ةصقلل حمست ةّيكرَح

 .95ص «مالحألا ريسغت يف مالكلا بختنُم « نيريس نبا (1)
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. VOL - 102,2( ( 
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 تازجمملا ثدحتف .ديدجلا ءاضفلا يف رمثُيو ءرهدزي يذلا «"بيرغلاو بيجعلا' ملاعلا لظ يف

 ءادعألا نم ةاجّنلا اذإف «ةلحّرلا دعب I لاطبألا حيو «تادهاشلا قراوخو «تارهابلا

 نيكمّتلاو ناطلّسلاو ep دعب ls cd باجنإلاو ee A EN نم صالخلاو

 HU يف 5 aa ناطلسلا ةنباو ةكلمملاب زوفلاو ca دعب ضرألا يف

 دمحم <

 .اهنم جراخ وه يتلا ضرألا عديل نمّلا نم ةهرب dam اهفوُكو انه ةصقلا عيدب نم

 « ضرألا قامعأ يف SR يف ÉE «ةغيلبلا ءاّنغلا لايخلا روص نم ةروص عيدوتلا ناكو

 اهيلإ داع يتلا ءضرألا هّمأ نضح ناك Of يذلا روث راغف .اهيف هيلع باوبألا قيلغتو

 يأ .ريصملا دّدحتف ءراغلا يف وهو ماي ةثالث .اهئاشحأ نم ًاديدج RS « هومن لمكتسيل

 لب «عقاولا نمّزلاب هل ةقالع ال يثيم نمز يف هّدشأ غلبي BI لطب لثم لامكلا غلبو وما

 «سّدقملا ملاعلا لظ يف الإ روطتي ال نمز وهو . اهتياغ leë aia اهقالغنا يف اهمامت ةقلح وه

 يذلا «توبكنعلا تيب اهيلإ زمري ةفاّقش ةواشغ ريغ امهنيب لصفت ال «هنم ًابيرق ودبي يذلا

 .ءامّسلا دي اهلزغت LE يه يتلا ؛ةبيجعلا سمّشلا ةعشأب BU ةيرحس طويخ نم لكشت

 وهو جرخ «جرخ الو .ضرألاو pli نيب طابّرلا توتو «دهعلا دّدجت راغلا يف كلانه

 . '”اهتابثو LL ماصفنا ال [ يتلا ] ىقثولا ةورعلاب كمما
 ةفيلخ ضرألا يف siad نأ ةصقلا تفي مل ةلحّرلا لبق ؛نكلو . برغي ىلإ ةلحّرلا تأدبو

 ثيح ؛ئفادلا نضحلا ىلإ ةدوعلاب هلثم يظح ءراغلا يف هل ًابحاص ركبابأ تلعجف ءدّمَحْل

 دادزتف «ضرألا يف برضيل هلثم جرخ مث hi نم ًائيش زرحأو SE» لمكتسا
 ركب وبأ ناك Lay دّمَحُم باغ ام اذإف «ءادعألاب شطبلاو pl a ايهتيو eeb دادزيو «ةّيردلا

 هذه تبسكأ AS دعب نم ةفيلخلا نأشب موي موقلا مصاخت ام اذإو .رمألاب علطضيل ًازهاج

imaliةّصاخو «هريغ ىلع همّدق ْنَم ةجح تناكو ؛ةسادقلا نم ةلاهب هتطاحأو « ةيعرش ركب ابأ  

 هبحاصو دمحم وجني Fe ًانابرق بهذيل ؛ هقنع برضت تداكو «تیبلا يف كرت يذلا يلع ىلع

 .399ص ء3ج ءريسفتلا ءريثك نبا (1)
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 تت يتلا ثادحألا نع by UN ص قلا خيراتب OS «ىرخأ ةّصق كلت ؛نكلو . ثوملا نم

 ام ققُو هاور ىضم ام ىور clans طيحي té ثدحُتو «رمألا عقاو يف

 . يوري نأ ءاش

 :ليدبلا ضرألا نع ثحبلا يف 4

 ON اهل دعت تماق درطلاو جارخإلا ىلع اهتلّضفو ؛ةرجهلا صقل تراتخا ْذإَو

 عم تأدتبا ةلماك ةلحرمل ًاجيوتت لب ءاهتظحل تنب نكت مل ةرجهلاف .ًامكحم ءانباهحرص ينبتو

 ,ةّلقلا هبحص اوذآو موقلا هاذآ املك ASS دواري ًاسجاه  ائيشف ءآئيش  تحبصأو « ةثعبلا

 دَّمَحُم دهع لّوأ يف بلاط وبأ ناك .ةاجتلا نع اهيف ثحبي Du ضرأ ريغ ضرأ ىلإ عّلطت

 ىأر ملف“ «نوبّذعتي اوناك هباحصأ ْنكلو . JS نيبو هنيب ًاعينم دس موقي هب حدصلاو يحولاب

 يبأ هّمع نمو لجو رع هللا نم هناكمب « ةيفاعلا نم هيف ga امو ءالبلا نم هباحصأ بيصي ام

 ؟ةشبحلا ىلإ مّتجرخول :مهل لاق «ءالبلا نم هيف مه امم مهعنمي نأ ىلع ردقي ال هّنأو «بلاط
étال اكلم اهب  aliiضرأ يهو «دحأ هدنع  Geهيف متنأ امم ا جرف مكل هللا لعجي ىّتح  . 

 «ةنتفلا ةفاخم ةشبحلا ضرأ ىلإ هللا لوسر باحصأ نم نوملسُلا كلذ دنع جرخف

 ىسلوألا ةرجهلا هذهل تناكو . ””مالسإلا يف ةرجه Jo تناكف . مهنيدب هللا ىلإ ارارفو

 . صّصَقلاو خيراتلا بنك ىلع تفط ْدِإ ؛برثي ىلإ ةقحأللا ةرجهلا GES يتلا اهتّيمهأ
 نيد عم «باتك نم ءزج وأ باتك هل حبصأ دقو ؛مالسإلل ءاقل لّوأ JS ةشبحلا ىلإ ةرجهلاف

 يشاجُنلا موقي ناك اهرمأ ىلعو « ةينارصنلل TE تناك ةشيحلاف . عجرمو باتك يذ

 مهباتك اهيف باصأو «هل ليثم ال Co ًاحماست اهيف اودجو نوملسما اهّمأ اًملف «ينارصتلا

 هسفن يشاجللا اذهف .ًاريدقتو ًامارتحاو ًافارتعا RI فرعت ال يتلا es يذلا

 :ًالئاق نيملسُملل هريدقتو «ديدجلا نيدلل همارتحا نع ربعي  ةلودلاو نيدلا رمأ ىلع مئاقلا .

 مكي ابحرم [ . . ]لوقن يذلا ىلع نوديزي ام ؛هللاو oba y نيسيسقلاو ةشبحلا رشعم اي"

 يذلا لوسرلا ds «ليجنإلا يف دجن يذلا hly D هللا لوسر ét دهشأ «هدنع نم aim نيو

 .85ص «3ج «2م :ةياهّتلاو ةيادبلا ءريثك نبا (1)
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 انأ نوكأ ىَّتح هتيتأل كلملا نم هيف انأ ام الول ؛هللاو . مش ea اولزنا . مّيْرَم نب ىسيع هب رّشب

 ةيادب يف ناك . فارتعالا اذه ىلإ ةديكأ ةجاح يف ديدجلا نيّدلا ناكو CL لمحأ يذلا

 . حجنف ءاهيف هظح بّرجف «باتكو نيد نم ولخت ال ضرأ يف ناكو «قيرطلا

 «ةكرشملا ةّكمب ةشبحلا ةقالع تعطقتا : ةريثك تايطعم تربغت ةديدجا ضرألا هذه يف

 يذلا اهدفوو «ةكرشألا اياده يشاجتلا در .اهلوسرو اهنيدو ةديدجلا ةّكم عم ةقالع تطبرو
 ًاراوجأ نوملسملا ماقف .ءالؤه هضرأ يف نكسأو ءدّمَحُم باحصأ ٌدْرَط هنم بلطي ءاج

 حماستلا ل ظ يف كلذ لَك . ميدقلا ةّيحيسملا نيدل ًايزاوُم ديدجلا نيّدلا ماقو . ىراصتلل

 . ةّيعرش مهضعب بستكاو «دوجولاب نيملسُمللَركأو ءًافيلح اهموي ةكم تدقف .”مارتحالاو

 يف هرثأ هل ناك ًافرش لانف «””لوسّرلا تنب يقر هتجوز عم نيرجاهملا لّوأ ناك de نب نامكعف

 . اهنأشب فالخ عقو امل ةفالخلا هبّلوت

 نيملسملا نإ CE ؛ةقيثو ةقالع ةّينارصُتلا ةشبحلاو مالسإلا نيب aa تطير دقو

 اوداع ام ناعرس e ”تملسأ اهّنأ À ةعاس ةكم ىلإ اوداع مث ءاهيلإ اورجاَم نيذلا لوألا

 مل ةشبحلا نأب رعشت ؛ كلذ عمو Piel نم مهريغ اهيلإ نيبحطصُم «ةيناث ةرجه يف اهيلإ
JRاهيلإ وبصي ناك يتلا ضرألا  SUوُه الف  AUرمأ وه الو ءاهيلإ  denتّلظ لب  

 . اهرداغي ال É ضرأب EA لظو « ”هدهع يف اهلاح ىلع

 1 . 88ص 13e ؛2م « ةياهنلاو ةيادبلا «ريثك نبا (1)
LL cf. TOتلاق  : ÉS:لوسر باحصأ يذوأو ءانيلع ةكم تقاض  ls stنم مهييصُي اماوأرو  

 ال ؛هّسع نمو هموق نم ةعنم يف هللا لوسر ناكو ءمهنع كلذ عفد عيطتسي ال هللا لوسر ناو <  مهنيد يف ةنتفلاو ءالبلا

 اوقحلاف ؛هدنع دحأ qi ل اكلم ةشبحلا ضرأب نإ : هللا لوسر مهل لاقف «هباحصأ لاني Gy هرکی ام ءيش هبلإ لصي

 راج ريخ ىلإ راد ريخب انلزنف » اهب انعمتجا ىَّتح «ًالاسرأ اهيلإ انجرخف .ًاجرخمو اجرف مكل هللا لعجي yin «هدالبب

 اوثعبي Ol ىلع اوعمتجاف c Éa اوراغ ءآنمأو اراد انبصأ دق انآ شرف تار اًملف Lt شخن ملو ءاننيد ىلع نينمآ
 ؛ريثك نبا «'بضغف] . . ] هتقراطبلو اياده هل اوعمجف | . . ] مهيلع ls ؛هدالب نم انوجرخُيل ؛انيف يشاجنلا ىلإ

 .92. 91ص ص ؛3ج 2e «ةياهتلاو ةيادبلا
G)هللا لوسر تنب ةر هتجوزو ناّمع نب نامثع رجاَه نم لّوأ ناکف'  Wءهللا امهبحص" : لوسرلا امهيف لاق دقو .  

 . 85ص ؛3ج «2م «ةياهّتلاو ةيادبلا «ريثك نبا «"مالّسلا هيلع طول دعب رَجاَه نم لّوأ نامكُع نإ

 .223 ص «3ج «ريسفتلا «ريثك نبا (4)

 .86ص ؛3ج 626 ٠ ةياهنلاو ةيادبلا ؛ريثك نبا (5)
(6) E. 1. 2, t. 3, article: Habash/Habasha (E. Uliendorff). 
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 ءارحص رجم تناك . ةّيمهأ تاذ ًاضرأ يمالسإلا يِبرَعلا خيراتلا يف ةشبحلا ES مل
 ؛ديبعلل 642 نولگشُب «جوُثڙلا نم ER رحل ةديدش gens» اهل دوُدُح ال ةعساو

 ةقباس ةلحرم يف نميلا خيرات عم ةشبحلا خيرات طلتخا دقو .””بئارغو بئاجع تاذ اهضرأو

 تلواطتف ؛ةّكم كلذ يف Le ءاهراوجأ ىلع تطّلستو «راهدزالا نم ةرتف تفرعف ؛ مالسإلل

 CAN اهتور ءامهنيي ةكرعم تناكف ءاهلثم ةّبعَك اهل نوكت نأ تدارأو ءاهتبعك ىلع
 ةشبحلا ىلوتسا" دقف . ”ليبابألا ريطلا عم هرمأ نم ناك امو «ليفلا ge يف نآرقلا اهدّلخو

 Da جي سالا ىأر جحا مسوم اند ملف > “ يشاجتلا 5 نم ةر اهبلع ناكو «نميلا ىلع
 نم تيب :اولاق Spa امف : لاق dt نوجحي ءالؤه :اولاقف ءكلذ نع لأسف à «جحلل

 رفصألاو رمحألاو ضيبألا ete نم ًاتيب ىنبف . هنم ًاريخ تيب مكل نينبأل :لاق . ةراجح

 «بهذ نم حئافص نم هباوبأ لعجو «رهاوج اب هعّصرو ؛ ةّضفلاو بهآلاب هالحو «دوسألاو
 ىلإ بگو et هامسو «هجحب سانلارمأو «يلدنملاب هندو «ةنَدَّس تيبلل لعجو

 9 ماع
 Se هيلإ فرصأ نأ ديرأ ءاهلثم كولا نم دحأل ام ةسينك كل تينب يّنِإ : يشاجتلا

(1) E. 1, 2, t. 3, article: Habash/Habasha (C. F. Beckingham). 

 ) )2جيلخلا اهلامش ةعساو ضرأ يه ةشيحلا دالب“ :ةشبحلا يف هلوقي اكو . 20ص «دابعلا رابخأو دالبلا راثآ « ينيوزقلا

 اهبونجو «يريربلا  dtاهلهأ رثكأو . قارتحالا ةدشل مهنول داوسو «ديدش اهبرحلا .ةجبلا اهبرغو «جنزلا اهقرشو
 سانلا رثكأ نم مهو . ليلق اهب نوملسُلاو «ةبقاعي ىراصن  ueمهضرأ رثكأو «ةليلق مهدالب نكل ءاضرأ مهلوطأو

 مدعل ؛ىراحص  i veدولا مهسابلو «نامرلاو بنعلاو زوملا مهدنعو «نخآلاو ةطنحلا مهماعطو .راطمألا

 «ليخلا ماقم ماجّللاو جرّسلاب اهنوبكري ءرقبلا مهيوكرمو . ةفارزلاو ليغلا مهدنع ةبيجعلا تاناويحلا نمو . نطقلاو
 ناعبّضلاو ةّيشبحلا ةقانلا نم مهدنع دّلوتت اهّنإف ؛ ةفارزلا ماف . اهنوداطصي مهو ءريثك ةّيشحولا ةليفلا نم مهدنعو
 تاناويح عمتجت « فيصلا يف ءاوتسالا طخ برق «بونجلا بناجب هنأ ميكحلا ثاميلط ىكحو «[ . . ] شحولا رقيو

 ؛هعون ريغ عون دفسيف ؛رَخلاو شطعلا ةّدش نم ءاملا عناصم ىلع عاونألا ةفلتخُم  AUةفارزلا لثم ةبيرغ تاناويح «
  LÉنم بيجع دلوب يتأتف « ةيشبحلا ةقاّثلا دغسي ناعبضلا نأ كلذو «ناعبضلاو ةّيشحولا ةرقبلاو ةّيشبحلا ةقاتلا نم

  la La«ةقاّثلاو  DUدلولا كلذ ناك  CSS"ةفارّزلا تنأ ةّيشحولا ةرقبلا دغسيو .

 ) )3.105ليفلا

 ) )4سيل  BENةشبحلا بحاص يشاجتلا رمأب نميلا ىلع مئاقلا -[ ًانيح-وهف ء ٍصَصقلا يف ةتباث ةيخيرات ةروُص «
on يف ناك يذلا يشاجنلا جو ةشبحلا كلم  رخآآنيح - وهو ؛ 20ص ءدابعلا رابخأو دالبلا راثآ ء ينيوزقلا 

 ناويحلا ةايح «يريمدلا  Pa SN.165ص
4e ريسفتلا «ريثك نبا» : a ةصقلا ليصافت رظناو . 21. 20ص ص «دابعلا رابخأو دالبلا راثآ « ينيوزقلا )5( 

wy: ب اهعافترال" ange د يلي ام ةّيشبحلا ةّبعَكلا هذه صوصخب ريثك نبا ركذيو . 556.582 ص ص 

ee عافترا نم هسأر نع هتوسنلق طقست داكت اهيلإ رظاتلا 
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 «كلذ ةّيناطحقلاو ةّيئاندعلا بَرَعلا تهرك” جيجحلل ةلبق يشاجّنلاو ةر ةبعك توتسا الو

 اليل اهلخد نأ ىلإ لّصوتو «مهضعب اهدصق LE «ًاديدش ًابضغ كلذل A تبضغو
 AA مهكلم ىلإ هَرمأ اوعفر «ثدحلا كلذ h ملف .ًاعجار رو ءاهيف ثدحأف

 ىلإ ك ريسيل مسقأف . هيانه al يللا مهيب ارق رف نم te عاملا هل اولاقو

 يف" جرخو «ةليفلاو داتعلاو دن لاب يشاجتلا هزهجف .“ رجح ًارجح ds «ةّكم تيب

 هل لاقي «هلثم ري مل AEH ريبك ًاميظع ًاليف هعم بحصتساو «[ . . ] مرمرع فيثك شيج
 «لايفأ ةينامث  ًاضيأ  هعم ناك لاقُيو «[ . . ] ةشبحلا كلم يشاجتلا هيلإ هثعب دق ناكو «دومحم

 يف عضوو «ناكرألا يف لسالّسلا لعجي OL ةبعكلا مدهيل ؛[ . . ] هريغ ًاليف رشع انثا ليقو
 : ةبعكلا نع هدص لئابقلا تلواح ًاثبعو .<”ةدحاو ةلمج طئاحلا AD ؛رجزي مّ «ليفلا قنع

 نم هباجأ ْنّمو هموق اعدف ءرفن وذ هل لاقي مهكوُلُمو نميلا لهأ فارشأ نم لجر هيل
 «هوباجأف «هبارخو همده نم هديري امو هللا تيب نع هداهجو ةَهّرْبَأ برح ىلإ بّرَعلا رئاس

 ضرأب ناك اذإ ىَّتح ؛ههجول ىضم مث «[ . . ]رفت Le «[ . . ] مهمزهف ؛ ةَمّربأ اولتاقو
 As pe «هولتاقق «[ . . ] هموق يف يمعثخلا بيبح نب ليفت هل ضرتعا معثخ

 ةفيخ هوعناصو «فيقث اهلهأ هيلإ جرخ فئاطلا ضرأ نم برتقا اًملف «[ . . ] بيبح نب ليفن

 اًملف .ًاليلد لاغر ابأ هعم اوثعبو ؛مهمركأف e SUI هنوُمسُي يذلا «مهدنع يذلا مهتيبىلع

 نم Re لهأ حرس ىلع هشيج راغأو «هب لزن «ةکم نم بيرق وهو « سمغملا ىلإ ةر ىهتنا

 .”0!بلّطملا دبعل ريعب اتام حرّسلا يف ناكو .هوذخأف ءهريغو لبإلا

 ةياكح يورت ةّصقلا تناك .ثادحألا حرسم بلّطُملا دبع لخد ةعاس رّيغت ءيش لك

 «تسييلا اوخّطلو ؛ةيتف ءاجف «بابرأوأ cad ءبهذو pl نم احرص ىنب كلم

 LU LÉE نكي مل تيبلا أل ؛باقع مهب لح الو «ةنعللا مهب تلزن الف «هوقرحأو

 ءًامرمرع ًاشيج زهج :اوبضغ اذإ نامّزلا كلذ À هلعفي ام لعف كملا بضغ Éy .نأش الب

 كلذو «ًالماك ًاريمدت يشاجنلاو GALS ريمدت اهيف مت ىرخأ ةّصق ريثك نباركذيو .552ص «4ج à ES نبا (1)

 .553ص ؛"ضرألا ىلإ تطقسو «تقرتحاف «ديدش ءاوه هيف موي ناكو ؛ًاران اهبف اوجٌجأف ءاهولخد ES نم ةينف نأ"
 .553 ص «4ج «ريسفتلا «ريثك نبا (2)

 .553ص 4 ءريسفتلا ءريثك نبا (3)
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 Le لصو aie ءرصتنيو ؛ قيرطلا يف لئابقلا براحُي جرخو «ةميظع ةليف بحطصاو
 عقاو رداغُتف «ثادحألا ىرجم  هبكر لوثحب  رّيغتل ؛ ةّصقلا هدصرتتو cui دبع هرظتني

 ,Tao اًملف“ li دبع ءاجو . بيجعلا سدا ملاع يف قّلحُتو ءسوململا ساتلا

 ىلع هعم سلجو «هريرس نع ;LA ءرظنملا َنَسَح ًاميسج ًالجر بلل دبع ناكو

 كللملا يلع دري نأ يتجاح نإ :نامجرّتلل JUS ؟كتجاح ام هل لق :هنامجرتل لاقو à طاسبلا

 دق مث «كتيأر نيح ينّتبجعأ تنك دقل هلق :هنامجرتل GT لاقف - يل اهباصأ ريعب ٰيتئام

 نيدو كنيد ya bg كرتتو Gia ريعب يّتئام يف A ES نيح كيف تدهز

 Det «لبإلا بر A : بلا دبع هل لاقف ؟هيف ينمّلكُ ال «همْدل تعج دق كئابآ
 Vs تنأ :لاق Le عنتميل ناك ام : لاق . هعنميس

 ىلإ ةّكم نم جوراب مهرمأو AS ىلإ عجرف «هلبإ ii دبع ىلع ةر درو

 «هلاحر عنم هنم بلاط اهّير مّلكو «ةبْكلا باب ةقلحب ذخأو ءاهب نّصحّتلل ؛ لابجلا سوور

 eala lay «ةکم لخدو A حبصأ pal تعقوو Par موقلا عم جرخو

Cesهسأر اوبرضف «ىبأف ؛موقيل ليفلا اوبرضو' «كربف «ةبعكلا وحن ليفلا اوهَجو . هشيج  

 ىلإ اعجار هوهّجوف «ىبأف « موقيل ءاهب هوعزنف ؛هقارم يف مهل نجاحم اولخدأو «نيزربطلاب

 لثم لعفف «قرشملا ىلإ هوهّجوو «كلذ لثم لعفف «ماشلا ىلإ هوهّجوو «لورهُب ماقف «نميلا

 فيطاطخل ا لاثمأ رحبلا نم ًاريط مهيلع هللا لسرأو .كربف «ةكم ىلإ هوهَّجوو «كلذ

 ؛هيلجر يف نارجحو ؛هراقنم يف رجح :اهلمحي راجحأ ةثالث اهنم AL عم ؛ناسلبلاو

 نوردتبي نيبراه اوجرخو «[ . . JOUR Viet مهنم بيصُي ال ءسدّملاو pat لاثمأ

 ام نورظني ءارح ىلع [ . . ] ةّكم فارشأ نم ةعامجو بلّطُلا دبعو ؛اذه «[ ٠.١ ] قيرطلا

 . 553ص «4ج «ريسفتلا ءريثك نبا (1)

 يف gels ,ةّكم نم جور اب مهرماف AS ىلإ بلّطلا دبع عجرو «ُهّلبِإ بلطمْلا دبع ىلع ةّمَربَأ درو“ (2)

 A نم رفت هعم ماقو EN باب ةقلحب ذخأف ne ماق م « شيجلا عم نم مهيلع Gas ء لابجلا سرور

 ESI باب ةقلحب ذخآ مو A دبع لاقف «هدنجو DO ىلع نورصنتسيو هللا نوعدي

 كلاسحر عنماف هل حر عنميءرملاٌنإمهال

oiy Yكلاحمًادبأ مهلاحمو مهبيلص  

 . 553ص ؛4ج «ريسفّتلا «ريثك نيا :"لابجلا سور ىلع اوجرخ مك «بابلا ةقلح بلّلْلا دبع لسرأ مك

624 



 . ليفلا ماع كلذ ناك .”'”باجعلا بجعلا وهو ليفلا رمأ نم نوقلَي اذامو «نوعنصي ةشبحلا

 . شْيَرُق ىلع D من نم ةمعن اهماع ءاج .ًادّمَحُم هاّمس ًاديفح بطلا دبع قرر ليفلا ماعو

 Ten الو ءاهرمأ يقب امو ءشبحلا اهنع در ام هالولف

 ديفح «يشاجلا ثيح ؛ةشبحلا ىلإ ةرجهلاب ُهَبْحَّص رمأ ؛ثعُبو «ىتفلا ربك املو
 .ًانسح ًالوبق نيرجاهُلا يشاجنلا لبقو . ADS دنع he مزه يذلا ءرخآلا يشاجنلا
 ديفح Éa نم لجر فوُيضلا ءاروو «هنهذ يف رضاح ةبعكلا رمأو «كلذ لعفي ال نأ هل ىّنأو

 نأ هدَج دارأ يذلا تيبلا بر هدنسي لوسرو ؛ هئدح Le هثدحو A ىقتلا يذلا خيشلا كلذل

alهبحّص ىلع دَّمَحُم فخُي ملو  ÉSهل ةعضاخ ضرألا هذه نأ ملعي ناك . مهلسرأ  

 امو SH فويضلاب لوبق نم al ام مغر ضرألا هذه Sy .ًالهس ES ناكف .ًاقبسُم

intlاعارس اهنم اوجرخف ءنيرجاهلا افون اهيلإ دشت ذآ عطتست مل مهعم حماست نم  

 «برثي «قحلا ةرجهلا تيب نيدصاق . لعب نم - اهنم اوجرخ من Eo ىلإ ىلوأةرم يف نيدئاع
 . حلا ةرجهلا راد « برثيب سانلا ىقتلاو PL دمحم لوصوب اوملع امل

 :قحلا ةرجهلاو برثي 5

 ةكمب ماقما لصاوف « per هباحصأ توهتسا الو ءًادمحم ةشبحلا وهتست مل

eًاعردو ًادنس هبنج ماقملا اولصاوو . Re pale So؛بسحو ًالاهمإ ناك 2  M 

 .554. 553 ص ص :tág «ريسفتلا «ريثك نبا (1)

 ءاقبل ةشبحلا رمأ نم مهنع در ام هلضفو مهيلع هتمعن نم شرف ىلع هب دعي اميف ناك se هللا ثعب الف” (2)

Juš.لعق فيك 32 :ل  hopian Jetلع  
 شرق فليإل | :لاقو Jen D hi ن

EP ؛ فز Ge M oabl فد 

 .554ص «4ج «ريسفتلا ءريثك نبا١[ . . ]هولبق ول ريخلا نم مهب هل دارأ امل اهيلع اوناك يتلا مهلاح نم انش ريغ

 He 3ج 2 «ةياهّنلاو ةيادبلا ءريثك نبا (3)

 هللا لوسر ىلع شرف رهاظت ىأرو « یذالا اهيف هباصأو « ةکم هيلع تقاض نيح [ . . | قيدصلا ركب وبأ ناک دقو' (4)
 موي ةّكم نم راس اذإ et . . ]ركب وبأ جرخف هل نذأف «ةرجهلا يف هللا لوسر نذأتسا «ىأر ام هباحصأو
 :لاقف [ . . ] شيباحألا ديس ذئموي وهو «ةنانك نب ةانم دبع نب ركب نب ثراحلا ينب وخأ ةنغّدلا نبا هيقل «نيموي وأ
 عجرف «يراوج يف ÉD « حجرا [ . . ] :لاق .يلع اوقّيضو «ينوذآو « يموق ينجرخأ :لاق ؟ركب ابأ اي نيأ ىلإ
 ىقبيف ءاهب مَ GB ركب يبأ ةرجه JE صّصَقلا نأ ظحالُتو . 117ص «3ج 2م « ةياهتلاو ةيادبلا ءريثك نبا ٠ "هعم

nee 
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 SR ىذأ نم هل تلاك دقو « جورا ىلإ هئرطضاو GLH هيلع pare تقيض ام ناعرس

 كليف كرت هدم نع ني يف كدي فال بريت اوي لفل يسرع رجوي كا

 داعف PASS هیدیو هسأر لبي ينارصن دبعو «هب ذولي ةمرك UE ريغ اهيف دجي ملو ءةرخاس

 هيلع تبأف ,هعنمت نأ اهلأسي ءبّركلا ءايحأ ىلع هسفن ضرعي  ديدج نم  جرخ مّ .ةكم ىلإ
 حولي حبش «برثي هجو ريغ قبي ملو «باوبألا همامأ aa تّدس PR ىلإ داعف . كلذ

 . هيوهتسيو ؛ هيلإ هوعدي احلم ءادن لكشتيف ؛ديعبلا قفألا يف

 تاذ  جرخ امل هللا دبع هوبأ اهيف تام . توملاب ةنرتقم هملح يف تناك ةنيدملا برشي نكلو

 ءاهنم ةعجار تلفت S ةنمآ fui ee ىلع تتامو . "نف اهيفو « ماّشلا ىلإ ةراجت يف رم

 اهيلإ ةلحّرلا اذإو «ةنيدملا برغي ىلإ قيرطلا فلي بابضلاك ءيشب رعشتو . "تف كانُمو
 ةايح ىلإ رمعلا رخآ يف لجر نينح اهب اذإو «ًاريثك امهفرعي مل SL نيدلاولاب ميتيلا قاحتلا
 هلظب توما مّيحُيو OH» عم عيرذلا لشفلا اهيف فرع يتلا ايلا ةايحلا اهب لدبتسي ىرخأ
 عمتجا RE دمحم ناك . اهيلإ جرخي نأ لبق ةديدج ا ةنيدملاو دمحم نيب ىلوألا ةقالعلا ىلع

 ** مالسإلا ىلإو «هللا ىلإ لئابقلا وعدي مهاتأ مسوملاب سالا
 لجر مهنم ملسأ US ؛نكلو .اوملسأف «ىدارف مهاتأف «ةيغاصلا ناذآلا ضعب برثي

 ءدّمَحُم ىلإ تاعامج راصنألا qu نأ دعب الإ لظلا JÉ توملا حبش عشقني ملو . “كله
» 4 

 مث .“”ىلوألا ةبقعلا يهو «ءاسّنلا ةعيب اهدنع هوعيابف « ةبقعلاب هوقل" امل نآرقلا هنم اوعمتساف

 نم جاجا ىدلدجو دقو .

 دحأ ةمدخ يف ناك دبع ىدل ةفأر نم هدجو امو ءاهفارشأ نم ةناهإ نم اهيف هيقل امو «فئاطلا يف هتبرجت ةّصق رظنا (1)

 . 167 166ص ص «3ج Zp «ةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نبا : يف ؛اهفارشأ

 . 179 169 ص ص ؛3ج «2م AEN ةيادبلا ءريثك نبا : يف ةلشافلا تالواحُلا هذه لمجُم رظنا )2(

 . 322ص «2ج le» « ةياهتلاو ةيادبلا «ريثك نبا )3(

 . 340ص 427 «1م « ةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نبا )4(

 . ۱79ص 3g 2 «ةياهتلاو ةيادبلا ءريثك نيا (5)

 امك «يراصنألا تماص نب ًاديوُس نأ صّصَقلا يورتف . ةّكم يف اوملسأ نيذلا لوألا راصنألا ضعب pal ناك كلذك )6(
 لاح تناك كلذكو . جردزخلا SD ثبلي ملف «هموق ىلع ةنيدلا مدقف هنع فرصنا" LS عم هل ءاقل دعب ملسأ

 نأ ثبلي مل ءةنيدملا ىلإ اوفرصنا [ ملو ] ءاحطبلا بارت نم ةنفحب" ههجو هباحصأ برضف «ملسآ يذلا ذاعُم نب سايإ
CUةيادبلا «ريثك نبا ؛  Bp AEN y180-181ص ص :3ج - 

 . 183ص 137 2e «ةياهتلاو ةيادبلا «ريثك نبا (7)
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 تناك ىلوألا ةعيبلاف . دّمحمو برثي نيب ETA اهيف ت تقّلوت يتلا «ةيناّثلا ةبقعلا ةعيب تناك

 هرمأ ناك اهفلاخ اماذإو E هل تبتُك ناسنإلا اهمرتحا ام اذإ «هميلاعتو نيدلا دعاوقل ءاسرإ

 ىلع ةديدجلا ضرألا يف  هاضتقُمب تقلطنا يندم ءانبل ٌمْضَوَك ؛ةيناّقلا ةعيبلا Ut . "هللا ىلإ

séنم اهنأش مظع ةديدج ةطلس  iuكش نود تزواجتو  Le.دمحم اهنم لمأي ناك  

 نم ودبيو .ةعيبلا OÙ نهذ É يف ةرضاح نكت مل اهّلعل "ةلود“ ءانب ىلإ تدا «برثي لهأو
 نم نّكَم يذلا دّمَحُملال ؛ةحبارلا ةقفصلا تناك ةعيبلا هذه Ol ثَّدَحْلا اذه لوح رابخألا

 ةّيمهأب نيعاو اودب نيذلا برشي JAY كلذك لب ءبسحو لهأب زافو «ةعنم زرحأو «ضرأ

Jeيتلا ىلوألا ةبترملا ةّكم اوعزانُي نأو ؛ممألا نيب ةناكم اوزرحُي نأ اوداراف «هلبقتسُمو  

 . كلذ قوف ًائيش اودارأ لب ,TÉL دعوب ةيناّثلا ةعيبلا هذه يف اوضري مل كلذل .اهل تناك

 E ةليوط هدم نم اباسح ءيش لكل اوبسح برغي لهأ ناب ثّدحُي ail يف ءيش لک 93,3

 لجّرلا ناك «هنتفي ال ىتح شرف ىتف رذحي وهو مسوملا يتأي رضُم نم وأ نميلا نم لجّرلا ناك
 «همالسإب نوملسُيف «هلهأ ىلإ بلقنيف ءنآرُقلا هئرقيو « هب ARS شير یتفب كتحي برثي نم
 اورمتثا مث . مالسإلا نورهظي نيملسملا نم طر اهيفو الإ راصنألا رود نم راد قبت مل یتح
 Us Ka لابج نم درطیو فوطي ب هللا لوسر كرتن ىتم ىَّتح [ اولاقو ]ًاعیمج

 امًاريثك بّرّعلا'نكلو «ةث ةثالث وأنيق ب كلذ نم رثكأ اوناك وأ ءًرفن نوعبس مهنم هيلإ لحرف

 اوناك .اهفارشأو اهدايسأ ءاهءاسنو اهلاجر : اهّلُك ةنيدملا PES ًادفو RE « ””رسكلا فذحت

TMلاق تماّصلا نبا وهو  ةدابع نع [ .  LES àلوسر انعيابق الجر رشع يتلا انکو « ىلوألا ةعيبلاٌرضَح  
 الو ؛ينزن الو «قرسن الو « ايش ةللاب كرت ال نأ ىلع «برخلا نضرتغيانأ لبق كلذو ءءاسّتلا ةعيب ىلع لت هلا

 pété ناو « ÉH مكلف .sou ٠ فورعم يف هيصعن الو ءانلجرأو انيديأ نيب هيرتفن ناتهبب يتأث الو ءاندالوأ لتقت

 .184ص 23ج ؛2م :ةياهّتلاو ةيادبلا «ريثك نبا e piè ءاش Djy ee ءاش نإ هللا ىلإ مكرمأف chs كلذ نم

 son مل مهال sad ةعبب تيم دقو . 281. 279ص ص «2ج ele RE EN ءماشه نيا : كلذك رظناو
 نبا « نكتعياب دق : لاق نهتنسلأب ٌثررقأ اذإف «قاثيملاو دهعلا نهيلع ذخوي" ءاستلا ناش مهنأش ناك لب « لاتق ىلع اهيف

 :355 352 ص ص ef ؛ «ريسفّتلا ءريثك نبا :كلذك رظناو . 1 شماهلا ,279ص «2ج le» يوي ١ ؛ماشه
 SEE الو نو لو نفر الو اس هاب رشم ال نأ jus na TS ral يف

 ّنِإ AT نه ets Cas يفوُرعَم ىف كنيِصْعَي الو fs نأ نب An نهپ cle الو
 . 12 /60 حتما 4 darii هلآ
 . 194ص «3ج 22e «ةياهّتلاو ةيادبلا «ريثك نبا (2)

 . 195ص «3ج «2م culs ةيادبلا «ريثك نبا (3)
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 هودعاوو ءمسوملا يف هيلع اومدقف . مهبابش نم نيثالثو « مهنانسأ يوذ نم نيعبرأ اوناك
 نب سالا" ahe هعم ذخأف ءماه عامتجالا نأ ءرّيغت NOUS رعشو . ةبقعلا بعش

 . "هل قّئوتيو «هيخأ نبا رمأ رضحُي نأ بحأ هلأ الإ هموق نيد ىلع  ذئموي وهو ci دبع

 تناكو  جرزخلا رشعم اي“ :لاقف «نيمّلكتملا لوأ ساّبعلا ناكو . ةضياقملاو ةمواسملا تأديو

 دق ثيح HR نإ اهسوأو اهجرزخ جرزخلا راصنألا نم يحل ا اذه يمس LSJ بّرَعلا

cgaleدقو  abaiaانموق نم  ga oy؛هموق نم ةّرع يف وهف « هيف انيأر لثم ىلع  ES 
 ا هل نوفاو eSI نورت مّشُك ناف ءمكب قوحّللاو «مكيلإ زايحنالا الإ ىبأ دق LS «هدلب
 هوملسُم مکا نورت AES Ds «كلذ نم REZ امو متنأف «هفلاخ نع هوعنامو «هيلإ هومتوعد

 Pass“ هموق نم GEG ةزع يف ÉD ؛هوعدف «نآلا نمف « مكيلإ جورا دعب هولذاخو

 «ةدئاملا ةلاثح الو «عاحملا LI ناك الو «سخب نمث تاذ ةعاضب دَّمَحُم نكي مل

 JE ادم  اهتليل  ساّبعلا اهرمأ حضفي ءةّرعو LE اذ اديس ناك . سالا ةراشح الو

 هلهأ نيب y ىذألل هضّرعتو «ةزعلاو ET لوح ليواقألا يورت تناك يتلا صقل
 ىلع Lot. tue ىلع- رذحلا ىرتو «ساّبعلا مالك برثي لهأ عمسي TE .ةّكم يف

 اذه نأ نوملعي اوناك .ةسايسو ةگنح لهأ اوناك مهتكلو à مهيف LS مالكلا لحق . مههوجو

 gai اودارأف ءاهيلإ يمري ةياغ هل تناك à A يف ديسلا كلذ «ساّبعلا هعم بحطصا يذلا

 LU y كسفنل Fa «هللا لوسر اي مّلكت' نأ دّمَحُم نم اوبلط لب «ساّبعلا اوبيجي مل .هرمأ

 :لاقو «مالسإلا يف بّغرو هللا ىلإ اعدو ءنآرُفلا التف <[ . . ] مّلكتف «[ . . ] «تببحأ

 ًاديدج دَّمَحُم باطخ ناكو .””مكءانبأو مكءاسن هنم نوعنم É ينوعنمت نأ ىلع مكعيابأ

 اوفاخي مل مهّنكلو «هلجآ نم برحلا ىلإ ؛ يلاتلايو « هتيامح ىلإ مهتوعد ىوتحا ذإ ؛ مهيلع
 لهأو بوُرُحْلا ءانبأ هللاو  نحنف «[ . اا gta i :اولاق لب «هرمأ

 نإ هللا لوسر اي كلذب انل امف" اوفاضأ ام ناعرس مهّنكلو .“ ”رباك نع ًارباك اهانثرو « ةقلحلا

 . 195ص :3ج «2م « ةياهتلاو ةيادبلا ءريثك نبا (1)

 .195-196ص ص «3ج 429 ؛ةياهنلاو ةيادبلا «ريثك نبا )2(

 .396ص «3ج :2م «ةياهّتلاو ةيادبلا ؛ ريثك نبا (3)

 SU هنم pa Ú كئعنمتل : :ةبقعلا ثيدح يفو" .ءاستلا رزألاو . . 196ص «3ج «2م «ةياهتلاو ةيادبلا ءريثك نبا )4(

 . رزآ ةدام ءبرَعلا ناسل ءروظنم نبا «"هييشتلا ىلع ةأرم ا رازإلاو ء[ . . ]انلهأو انءاسن يأ
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 و
 SUR موقلا اهب ىضريف ءةيفاك دعت مل ةدوعولا دمحم هنج نكلو . :PÄ لاق ؟انيفو نحن

Uنم ًاديزم اوبلطف « .اومّدق  LINهللا لوسر اي" :  Ofلاجّرلا نيبو اننيب  Ép Yh 

 ءكموق ىلإ عجرت نأ هلل كرهظأ مف كلذ انلعف نإ تيسع لهف دولا ينعي اهوعطاق

 «يّنم مشنأو «مكنمانأ pi مدهلاو ءمّدلا مدلا لب : لاق مث ءال هللا لوسر es ؟انعدتو

 . "ةريزجلا خيرات هجو ترّيغ يتلا ةعيبلا تناكف Pal نم م ملاسأو ءم ا ا تراخأ

 نم ساّبعلا كرابو . دمحم نيبو اهنيب فلح ماقو . ةكرشلا كم عمو اهدوهي عم برثي دب تعطق

 دمحم لبقو . برغي اهالوتتل ؛ دّمَحْل هتيامح نع ىّلختو « فلحلا اذه US نم مشاه ينب

 اماذإ ةّكمو هموق ىلإ عجري ال Os EJ نم اهترداغم ىبأ يتلا كم رداغي نأ :ءيش لب

 BAL ءاًيريصم ًامازتلا  اهموي  مزتلا دقل . لحريو «برثي موق آموي كرتي ال نأو هللا هرهظأ

 ْنَم ملاسيو «نويراحُي نم براحُي نأو «هنم pla «مهنم هلآ مزتلا cp el «مّدلا

 . برثي ىلإ داع لب ءاهب ثكمي نأ كم pu عطتسي مل dE «نوملاسي

alby- 3عادولا تاّينث نم ٌردبلا : 

 .رفث ةعبرأو «قوُت ثالث تاذ ةلفاق . ةبعصلا «كلاسملا ةرعولا قيرطلا يف ةلحرلا أدبتو

 ليلدو «ةمدخلل ركب يبأل ىلوَمو ءامهنيدب D ءركبوبأو LS ءةّكم فارشأ نم نافيرش

 «لحاّسلا ىلإ امهب ىضم مث «ةّكم لفسأ امهب كلس“ .“قيرطلا كلت ايانث فرعي «قذاح رهام

 .93ص «3ج ؛كوُلاوممأل خيرات e ةريطلا (1)
 93ص :3ج BAU ممألا خيرات ge : كلذك رظناو . 196ص «3ج ء2 ءةياهتلاو LU «ریثک نبا (2)
 LA انمَدَهو à مكمد LES :اولاق“ : مهلا مدهلا .92 290 ص ص 12e 1م «ةّيوب ةريتسلا «ماشه نبا : كلذكو
 ءمكنمانأ مهلا مهلا ملا ملا . . ] ثيدحلا يفو . مكل ب ضْفَتو ءانل نويَضْعَت «ةرصنلا يف دحاو ءيش نحن يأ

 مكلزنم يأ ؛ JU ليقو « نوري je ب «ربقلا كيرحتلابمدهلاف ءاهحتفو لادلا نكسب یورپ a يم متنأو

 نإ ىنعملاو .ةَرَدْهُم يأ FR مهنيي مهؤامد لاقي ؛ ليتقلا مدرادهإ وع als «نوُكسلاب مدهلاو [ . . ]يلزنم
pretيمد بط دقف  » alosمكمد » spilanفورعم لوق وهو ءاتنيب ةفلألا ماكحتسال ؛ » An 

 . مده le ءبرَعلا ناسل ءروظنم نبا «'ةرصثلاو ةدهاعلا دنع كلذو « كمَدَه يمَدَّهو ؛كمد يمد لوقت
 0 .André Miquel, L'Islam et sa civilisation, p 44. : رظنا (3)

 طقزأ نب هللا دبعو ءركب يبأ ىلوم ir نب رماعو هنع هللا يضر a ركب وبأو - E هللا لوسر : ةعيرأ 1565 )4(
 ءركي نب JEN نم الجر « طقرأ ني هللا دبع ارجأتسا" دقو . 15ص NE م٠2 3g» «ماشه نبا ,.امهليلد

 نب ماع  هنع هللا يضر Gal ركب pl als . 11ص « اكرشُم ناكو are نب مهس ينب نم ةارما أ تناكو
 . 13ص «'قيرطلا يف امهمدخيل هفلخ ءهالوم ةريهف
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 ىّتح امهبزاجتسا ep لفسأ ىلع امهب كلس مث «نافسُع لفسأ قيرطلا ضراع ىح
 «راّرحلا امهب كلسف «كلذ هناكم نم امهب زاجأ مّ ءآديدق زاجأ نأ دعب « قيرطلا امهب ضراع

 نطبتسا aitu امهب كلس مث «[ J ٠ امهب كلس as امهب كلس م

diteحجْرَم امهب كلس م[ . . ] جاجم لايو «جاحم  glحجر امهب نبت  
 «دجادجلا ىلع امهب ذخأ مث ءرثثك يذ نطب مت f . . ] ؛نيوضحلا لاقيو «َنيَوَضَملا يذ نم
 EE دت ادعا نان An اھو تام مف رجالا ىلع أ

 م. Je امهب طبه مت «[ . . ] ةحاقلا لاقيو «ةجافلا امهب زاجأ مث ء[ . . ] بيبابعلا

 طبه یک + SN «ةيوكر نی نع رئاعلا ةيامهب كلسف « جلا نم امهب جرخ

 . ةنيدملا مهب لخد مث ءماّيأ ةعضب اوحارأ ثيح ؛ ”'”ءابق امهب مدق من (cel نطب امهب

 يحوُت ءامسأ تاذّرثك عقاوم ءاضفلا يف YA «ةلزان ةدعاص قيرطلا يف ةلفاقلا ىرتو

 ودحي «بيجع عقو تاذ ملاعم تراصف « «ةقيقد اطبض" D « لوهجم او ةبرغلاب

 ؛ةعاس بيد ريس يف ؛ عضوم ىلإ حضوم نم «ءارحتملا يف قولا مدقتف ue ةلفاقلا
 و“

 يهتنيل ءًاودعف ‹ةجلمهف «ديوخت مت Í ÉS حبصيل ؛ EN عفتري مت «ىرخأ ديوهتو

 تقلطنا دقو ؛نايبّصلاو ءاسّنلا ودش ماغنأ ىلع POLAS ًاعوضوم ًاريس ةنيدملا دنع

 :ةددرم مهرجانح

Ude jail gihعادولا تاينث نم  

gts à ا دام Lite sat بجو 

Peau رمألاب ie انيف ga abs Lei 

 قوف قتاوعلاو «[ . . ]راصنألا نم ةئامسمخ ela هلبقتسا دقو «بكارلا يشتنيو

 .ليمجلا بذعلا ودّشلا عقو ىلع ةنيدملا بوجتف «ةرومأملا ةقاّثلا يشتنتو .<*”هئيءارتي تويبلا

 .23 17ص ص «3ج «2م KEN ةريسلا ؛ماشه نبا :يف اهعضاوم فصّوو ةلحّرلا ليصافت رظنا (1)

a )2(قيفرلا ريتسلا ديوهتلاو « ليإلا ريس  aتهت نأ ديوختلاو ماعتلا يشمك اهمئاوقب يمرت نأ نادّحّولاو  
S189188ص ص ءةغّللا هقف «يبلاعقلا «"ناصكرلاك ريس عوضْرملاو .برطضت . 

 .24 ص «3ج «2م ؛ةياهثلاو ةيادبلا ءريثك نبا (3)
 . كرد ام JAREN يهو ةقتاع عمج « قتاوعلاو . .24ص «3ج :2م «ةياهتلاو ةيادبلا «ريثك نبا (4)
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USددعلا ىلإ ءانيلإ مله «هللا لوسر اي” :نولوقي اهولهأ جرخ ةريشع وأ شرعل ًاراد تزاو  
Oنأ مهوجريف 'ةّمكاو  fsقلطنتف ؛هليبس نوُلخُيف ؛"ةرومأم اهّنإف  ge 

 دنع فقت ىَّتح «راد ىلإ راد نم اهلحر يف كلقنتو . عطقني ال ليلهتلاو ءاهريغ اراد يزاوُت

 نكلو . "”ىمادُقلا بلّطْلا دبع لاوخأ ءراّجّنلا ينب برف كانه «ليهسو لهس come دبرم

 esp . سّدقملا ناكملا رمأ نم دكأتي نأ دارأ ECS لظ لب ءاهنع لزني مل ًادّمَحُم

 تعجرف ءاهفلخ ىلإ تتفتلا م ء هب اهينثي ال ءاهمامز اهل عضاودللا لوسرو «ديعب ريغ تراسف

 PE هللا لوسر اهنع لزنف ءاهنارج تعضوو «ْتْلَحْلَحتف « هيف تكربف ؛ ةرم وأ اهكربم ىلإ

 دجسم عقرب نأ بجي ناك ثيح تكرب «سيسأّتلا باود نم ةباد دّمَحُم ةقان تناك

 «رفقلا يف موي تاذ- ميهاربإب قاربلا تفقو امك امامت .دّمَحُم تيب ىنبيو لوألا مالسإلا

 ©رحأ يردي ال ثيح نمو «تفقو ثيح ؛ مارحلا تيبلا عفتراف

 «راد نود راد رايتخا نم «هب رقأت يذلا A رمألاو ةقاّثلا لضفب ءدّمَحُم ىفعيو

 pa نم نيدلاب دهعلا ةديدجلا ةعومجما.كلذب  وجنتو . ىرخأ ىلع ةلئاع ليضفتو
SE OE 

 ضهنيل ؛ ميتيلا ًادّمَحُم برلا راتخا املثم ءاهل ًاكربم امهضرأ BEN راتختق «ةسادقلا نم ءيشو

Cyاو ل ا  

 ةيهاز ةنيدملا تماقف لوألا مالسإلا تييو eaS ناويدو 4 ّنكَسَو «ةالصلا دجسم -

 نم ىنعم ةّيدُمَحْلا ة ةرجملا ىلع ينصت: RSA ىلإ ةوادبلا نم لاقتنالا Les يورت « ةعيدب

 A ىلإ هتيداب نم يودبلا جوُرُخ ءبرَعلا دنع ةرجاهملا لصأ" ناك ÓS «ةميدقلا اهيناعم

 ةريسلا «ماشه نبا : يف كلذكو .242-243ص ص ؛3ج «2م NS ةيادبلا «ريشك نبا : يف ةصقلا رظنا (1)

 هيلع حض daia رمت ديبرلاو à «سبييل رمتلاو عرزلا هيف لعجي يذلا ناكملا A M . 24 22ص ص «3ج 126 ءةيوبنلا
 2 . دير ةدام «طيحملا سوماقلا «يدابازوريفلا « "الا
 .24- 23ص ص 3e «2م «ةيوبنلا ةريثسلا ءماشه نبا à كلذكو . 242ص ص «3ج :2م ؛ةياهتلاو ةيادبلا ؛ريثك نبا (2)

 ةّيلمعل ”نيحلاّصلا ءايلوألا" نكاسمو دباعملاو ندا سيسأت عضخي ام ًاريشك .423 419 ص ص هالعأ انلمع رظنا (3)
Un. sitنكلو « ىرخأ ىلإ ةفاقث نم هعون فلتخي دق « ناويح قيرط نع ديدجلا ءانبلا عضوم فاشتكا يف -  

 Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p. 312. <ta رظنا . عيمجلا دنع دحاو هيف داقتعالا

 .رجه le ءبّرَعلا ناسل ءروظنم نبا )4(
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 اوؤاجو ءراجُّتالاو ASU ضرألا يف as :ةّكم باعشو ءّراغلا ةبحصو دمحم كرت

 SA نم جرزخلاو Se يذلا رارقتسالاو pah ملاع اولخدف «ةنيدملا دنع ءانه

 دباعملا - بنج ىلإ ًابتج  دجاوتت ثيح ؛ ةنيدملا رمأ ىلع ًاعيمج اوماق ."”ليئارسإ ينب دوهيو

  ىسوم نيدل اهضعيو «تالل اهضعب «ةفلتخملا

saيتلا ضرألا هذه يف  euhيتلا ىرخألا ةسّدقْلا ضرألا كلت ًاليدب تماقو  

 ةفيحّصلا داليمو e نيرجاهملاو راصنألا نيب يبنلا ةاخاؤُم خيراتلا دهش ءهبحصو دمحم اهرداغ

 “ييف دوهيلا نيبو میو « ةنيدملا يف نيكرشُلا نيبو مهنيب راوجلا نوناق عضت يتلا

 «ميركلا SE ىلإ وعديو I ىلإ وعدي ءساّنلا يف بطخب SU ماقو «نمألا
tsلوسرلا لوح 1 نأ وعدي راص - ًائيشف » tpsرومألا ديلاقم » re 

PERNةّرع دادزيف ءربكت لجّرلا ةناكمب رعشتو . هنم صيخرتب الإ ماه رمأ ىلع دحأ لبقي الو  
 سلجي ال مات عضاوتو « مئاد لمع يف كلذ ىلإ ومو «ةمدخ E موقلا همدخيو هّةَعَنَمَو

YYديري ءاج ْنَم هتيب يف لبقتسي . ىّنأت امو «ماعطلا نم لق ام الإ لكأي الو ءريصحلا ىلع  

 QE نيب مكحيو «بلطي مل ْنَم < وأ ءاحصُت بلطي ءاج ْنَم ىلإ هتحيصن يدسُيو ؛هءاقل
 ."قلقم هّتحار قلقي الو ؛ءيش I هلهأ يف هرمأ هيلع دسفُي ال «يتفيو

 ناك يتلا ةنيدملا ريغ نآلا  دّمَحْل مهال .ةّكم بيغتو ءصّصّقلا يف ET بيغتو

E I Ci LUS 

 ss ؛ًائيش  بصتنيو « مهرس يف ةعومجملا فيخُي هّنكلو «ملسي  جرزخلاو سوألا ديحوت

 Sya يف نوئكسيو «ًاديبعو (Lele نوقناعي Eu نم فارشأ ءالؤهو .نيقفانملا قيرفل اميعز
 سوأ كشلوأو . ميّضلاو زازئمشالا ىرن مههوُجُو ىلع ؛نكلو «نوتمصيو ؛مهتوُيُي ريغ
 مهنيب ةاخاؤْملا يعل لظ يف  تلّوحت sage تقاض « مهنيب ةميدق تاعارص ووذ « جرزخو

 «رارمتساب ادهم دوهيلا حبش ىقبي ةنيدملا يفو . تويبلا نع بناجأل ًءاضف  نيرجاهملا نيبو
 دري مل اهيف مهعداو يتلا ىلوألا ةفيحّصلا JU É ىح « مهنم ديدتشلا SE مغر

Régis Blachère, Le problème de Mahomet, pp. 87 - 88.1( ( 
 .35- 30ص ص 3e «2م : ةيوبتلا ةريسلا « ماشه نبا : : يف «دوهيلا عداوت يتلا ةفيحصلاو ىلوألا دمحم بط رظنا (2)
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 رتت كلذ ىلإ ةعاجملا تناكو . EN ظفلب وأ ءهللا لوسر ةرابعب ًابوحصم همسا اهيف
 اهلهأ قمر دس ىلع ةرداق دعت مل اهلهأ يفكت سمأ تناك يتلا برشي ةحاوف . ةنيدملا

 يتلا ضارمألاو ةئيوألا سنت الو .موي دعب موي ءًاددع نودادزي اوناك نيذلا ؛نيرجاهملاو

 ءالب اهنم ةباحصأ باصأف « ىم ا نم هللا ضرأ أبوأ'  ةشئاع لوق بسح  ةئيدملا تلعج

saisذا دمحم رولا هذه تّرطضا دقو . كلذ هنع هللا فرصب الإ دَّمَحُم اهنم جني ملو  

 نأ نود «مّرحُيو ous عءرشيو ؛نيمصاختما نيب Sig «هدحو لخادلا ىلإ هتيانع هجوُي

jaiساّنلا عمتجيف .ديلتلا ثوروملا ىلع لواطتي وأ ءًاساسحإ حرجي وأ ءدحأ ىلع ًادحأ  

 مهيف مكحي ًاميعزو ؛هيلإ نوسنأيو «مهيلإ سنأي مهل ًادئاق راص LÉ «هرمأب ds ét هلوح
 يتأي «يحولا همكحيو à ليلا ةريزجلا ثوروم نم ال eg نم هتّيعرش بستكي ماظن ققو

 . قيرطلا ساتل حّضويف ؛ًاعابت

 ىلإ نيدحلا هدواع ىح دّمَحُم هّأ نإ ام ؛ًالماك ًالوح ةريتولا مكلت ىلع لاحلا تمادو

as Baهنع تكس هّنكلو طق هقرافُي مل اهيلإ نينحلا  htىرخأ تاعوُرُت ءاضرإل . ai 

 مل هّنكلو .اهتوُ اهل ge ام بيصتل ؛ لفاوقلا ىلع وطست « لئابقلا ةداع ىلع jé جرخ
 يف ًارضح الو «ةنيدملا لوح نم مهرايد يف ًاودب مجاه الو Ka لفاوق ريغ نم ةلفاقل ضرعي
 يف تاوزغلا تناكو . ةّكمو US لفاوقل ضرعف «ةّكمو A ديري ناك . كلام مهتاحاو

 تناكو «هسفنب اهداق يتلا Os ةوزغ يف ًائيش منغي ملف Di سيل ًادصرتو esta ءدبلا

 دّصرتي ءاهدعب نم ايارّسلا ىلإ ةبسّنلاب نآتشلا ناك كلذكو . "اديك قلي ملو" «هتاوزغ ىلوأ

 ريغ نم نودوعيو «ماشلا نم ةلّمحُم ةدئاعلا LATE لفاوق دَّمَحُم مهلسري نيذلا اهباحصأ

 ناك كلذكو Mat بصي ملف «ناكملا ءاضف يف هامر ًامهس مهدحأ ىمر dl «لتق وأ ةمينغ

(1) Régis Blachère, Le problème de Mahomet, p. 97. 

 132ص «3ج 2p bya» ءماشه نبا )2(
 .135ص «3ج p EE EN «ماشه نبا :'ةنيدملا همّدْقَم نم ًارهش رشع يَا سأر ىلع [ . . ]ايزاغ جرخ من (3)
 135 ص dg 2م AE ؛ماشه نبا (4)
 يتلا ثراسحلا نب ةديبع ةيرس كلذ نمو : اهدعب امو 136 ص «3ج ؛2م ءةّيوبنلا ةريسلا «ماشه نبا : : يف اهرابخأ رظنا (5)

Warةينث لفسأب ؛زاجحلاب ءام غلب ىّتحراسف ءدحأ راصنألا نم مههف سيل «نيرجاهأا نم ايكار نينامث وأ نيس يف  
atاهب يقلف  Laمهسب۔ ذشموی۔ ىمر دق صاّقو يبأ نب دعس نأ الإ « لاتق مهنيب نكي ملف « « شيرت نم ًميظع » AS 
olيف يمر مهس  pdكلذ نمو - 136 ص  Lol145ص < «صاّقو يبأ نب دعس ةيرسو :140 ص «ةزمح ةيرس  . 
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 جرخ دقو . ىلوألا ردب يهو OIL ةوزغو ةريشعلا ةوزغو طاوُب ةوزغ ىلإ ةبسنلاب نأشلا

 اهنم داع مت «مهسب مهمري ملو ؛نيكرشملا نم ةبرقم ىلع ناكف ni LS» اعيمج اهيف
 ديرب ناك . ايس بسكيوأ « ةمينغ منغي نأ .رمألا عقاو يف -دّمَحُم مَه نكي مل . اديك قلي ملو"

 يف جرخي ال ناكو . عابتأو ناطلس وذ هلآ شْيَرق مهفتف ءشْيَرُق يف فوخلاو بعّرلا ثعبي نأ

 «معن «مهيف ةقثل «نيرجاهملا الإ ايارّسلا يف لسرُي الو «نيرجاهلا يف الإ لوألا نمّزلا كلذ

 نيدورطملا ءالؤه ذخأ بهرتف ءاهتاذ AA نم هعابتأ نم اهدمتسي هتوف نأ AGA نيل ؛نكلو

 .رطاخلا يف ةلبلب ثعبتو Gl قهر « مهيلع اهتشي ةدراب ًابرح تناك . مهراثب مهضرأ نم

RÉ 1مُرُحلا رهشألا يف ءامّدلا كفس ناك : 

 ثعب .ةبرضلا اهنملاف «دّمَحُم اهبرض «ةبرض اهيف رظتنت شيرف نكت مل يتلا ةظحللا يف
 ةهجّولاب اهيف نيرئاّسلا ربخُي ملف ءرمألا ىلع رّتستو . Éa باوبأ دنع ةلخن ىّتح ةّيرس اهيلإ

 بع للك - هللا لوسر ثعب' دقف : هسفن ةيرسلا دئاق كلذب ربخُي مل À لب ءاهيلإ نوريسي يتلا

ctسيل «نيرجاهلا نم طهر ةينامث هعم ثعبو «[ . . ] بجر يف يدسألا باير نب شحج  

 ءهيف رظني مث eg ريسي ىّتح هيف رظني ال نأ هرمأو US CSS .دحأ راصنألا نم مهيف
 شحج نب هللا دبع راس ÚB «[ . . ]ًادحأ هباحصأ نم هركتسي الو هب هرمأ امك يضميف

 ةّكم نيب ةلخن لزنت u ضماف اذه يباتك يف ترظن اذإ : هيف اذإف ءرظنف «باتكلا S « نيموي

 ربخأو .هبرمأ ام ةّيرّسلا دئاق ds ."”مهرابخأ نم انل ملعتو LEE اهب دصرت «فئاطلاو

 ديرب مكنم ناك A ؛مكنم ًادحأ هركتسأ DE يناهن” باتكلا بحاص نإ :هعم ناك نم

 هللا لوسر رمال ضامف ؛انأ اًمأف «عجريلف «كلذ هرك نمو e قلطنيلف ءاهيف بغريو « ؛ةداهشلا
Sدحأ مهنم فّلختي مل «هباحصأ هعم ىضمو ىضمف " . 

 شرف رابخأ ىلع فوُولاو de AL لوسرلا رمأ نع ةّيرّسلا دئاق داح له

 يف رمأو م مأ ؟ةداهّشلا يف هباحصأو بغرو ءداهجلا هسفن ءاقلت نم بلطف «بسحو

 . 304.301 ص ص Bg ؛2م ؛ةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نبا £146. 142 yo ص «3ج :2م « ةيوبنلا ةريسلا ؛ماشه نبا (1)

 . 240-241 ص ء1ج ءريسفتلا ؛ريثك نبا (2)

 .241 ص elg ءريسفتلا ءريثك نبا (3)



 ريغ اهليصافت فرعي الو ءاهرارسأ فشكنت ال «برحلا يه كلت ؟صّصَقلا هنع تتكس باتكلا

 نبا لزنو .لاتقلا اهيف فّقوتي يتلا « مرا رهشألا نم رهش يف  اهموي  سآّلا ناك . اهباحصأ

 «[ . Joie نم ةراجتو Loly اتيز لمحت CE ريع ترمف" ةلخن دنع هبحصو شحج
 نب ةشاكع" ةّيرّسلا دارفأ دحأ اوأر SE ءرمألا لوأ يف مهوباهو ."”مهنم ًابيرق اولزنو

 ناك LANGE ."مهنم مكيلع ساب ال :اولاقو ءاونمأ [ . . ] هسأر قلح دق ناكو « نصحم

 ةّكم باعش يف ليللاو  لبللا نج اًملو . ارش مهب نوديرب ال موقلا نأ A تنظف ءامارحإ

 A ةلفاق تمجاهف « ةيرّسلا تماق  لتقلاو UN ىلإ وعديو «درطلاو جارخإلاب ركذي

 ريعلا ىلع تلوتساو .رارفلاب ذال نم الإ جني ملو «نّيثا ترسأو ءًادحاو مهنم تلتقو

 نه ریبن دمحم تّصخو «تمنغ امو «نيريسألا لمحت ةئيدملا ىلإ تعجر م . اهتلوُمحو

 . ”هلوسرو هلل 'مناخملا نم سمح هللا ضرفي نأ لبق كلذو“ سم اب شحج نبا

 .مارحلا رهّشلا يف لاتقب مُكنرمأ ام" :لاقو ءراثو «بضغ MENT صصقلا يورت

 طقس ل5 - هللا لوسر كلذ لاق ملف .ًائيش كلذ نم ذخأي نأ ىبأو «نيريسألاو ريعلا فقوو

 تلاقو ءاوعنص اميف نيملسُلا نم مهناوخإ pales ءاوكله دق abs «موقلا يديأ يف
 «لاومألا هيف اوذخأو «مّدلا هيف اوكفسو ؛مارحلا رهّشلا هباحصأو دمحم لحتسا à شرف

 POLE I هيف اورسأو

 aol كهنني «يمشاهلا ES ليلس « هللا دبع نب دَّمَحُم .رشتناو «رمألا عاشو
 دّيؤم نيب ةنيدملا يف سانلا مسقناو «ليواقألا ترثكو !قالخألا مراكم ىلإ وعدي يذلا وهو

 درنا كلن ين ار نلف :بّرلا فاطلأ الول «ةعومجلا لشي نأ ماسقنالا داكو ءركّسو

 ليس نع دَصَو ريگه بف لاقل ,SpA ع كرت هک فا لوسر ىلع هللا
 كل

 ASE Ga tests A us) 78 هن -هلفأ pA دجسَمْلآَو هب Pas هلآ

 لوسر ضبق «ةّدّشلا نم هيف اوناك ام نيملسُلا نع هللا جّرفو ءرمألا اذهب نآرقلا لزن اًملف [ . . ]

 .241 ص «1ج «ريسفتلا «ريثك نبا : يف ةيرسلا رابخأو Last رظنا (1)

 241 ص dg ءريسفتلا ءريثك نبا (2)

 .217 /2ةرقبلا (3)
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 يف هلعف نآرقلا لعف دقل . "امهئادف يف AT هيلإ تشعيو «"نْيَريسألاو ريعلا و - هللا
 ةّكمو EG نوناق عم عطقو «ًاراصتنا اعلا لوحتف «مارحلا رهشلا يف لاتقلل عّرشف « ةّيضقلا
 ءادف لبقي نأ وجرت دَّمَحُم ىلإ شْيَرُق تءاجو «ديدجلا نوناقلل سالا قّفصو ءامات اعطق

ulراص ؛اهموي  LÉهب فرتعت نأش  à ESحبصأو  siteهب ئزهتست ال  

 يف وأ ءاهرمأ نم ةلفغ يف إو ءاهراد yi يف ET لانق لحأ ؛اهمويو .هنم رخست الو
 . مارحلا رهشلا

 . ًافينع ضرألا ءادن ناكو

 .حلملا سجاهلا كلذ ريسأ دّمَحُم داعو .ًادّمَحُم قرافي ال ًاسجاه ةأشتلا ضرأ تداع

Eurىلإ يّلصُيو ؛ةئيدملا رمأب متهيو ءةّكمل هرهظ ريدي وهو ةرهش رشع ةعبس وأ ارهش رشع  
 P سدا تيب

 «ٌلح نع اهيف ثحبي ْنَمگ ءامّسلا ىلإ رظني ناكف i ada لالخ LE مل کم نکلو

 Mo ؛ءاشحألا يف نماك بح ةّكمو «ةريحو قلق يف ناك .ةدجنلا وجري AÉ هللا وعديو
 يتلا ةلخن ةعقاو دعب «موي تاذو .ًارخن لخاّدلا يف رخني سوسو e ملاعملا حضاو ريغ تيقم

 . ”مارحلا دجسملا رطش ههجو ىّلوف ءاهاضري ةلبق يلو « هتيص اهب عاذو ؛هتناكم تزرع

 امك اورادف ef . . ]کم gss ةالّصلا نأ رمألا مهءاجف «نيعكار مهتالص يف ساّنلا ناك

 ءاهسفن ىلع رودت ؛ةعشاخ ةعكار ترّوكت دقو داسجألا كلت ىلإ رظنا . Pet َلَبق ؛ مه

 ربدتسا' هّتلعج . كم تاب يذلا هسّوَه نع ةّصقلا تربع فيك ًادَمَحُم رظناو . & رطش رظنتو

Ea GÉNرشع ةعبس وأ ءًارهش رشع  gsلبقتسا مث  ASIةعئار ةروص كلذ يفو  
 دوهيلاب كلذكو ءًاريبك ةنيدملا روُمُأِب همامتها ناك . ىرخأ ىلإ ةلحرم نم لاقتنالا نع ريبعتلل

 .241ص ilg ءريسفتلا ءريثك نيا (1)

 5 . 180ص cdg ريبمفتلا «ريثك نبأ (2)

GES ef دجشملا RE Gers JS ss sut U ىف َكِهَجَو CUS ىر 5 } G) 
  1€ SERRES/2ةرقبلا 144 .

 .180ص elg ؛ريسفتلا «ريثك نبا )4(
 .309 ص Sg 126 «ةياهتلاو ةيادبلا ءريثك نبا (5)
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 نمآو ءرمألا هل بتتسا اًملو .هنع اوتكسف «ماّشلا ىلإ مهلثم رظنف ءًارطخ نولّكشُي نيذلا

 هبلق قرافُت مل يتلا LR ىلإ ءرظن ذأ بجي ناك تی ىلإ رظنی داع tn ةدشو هنر

 nv Pen es sp اولوقيلو «دوهيلا بضغيلو . طق

 «ميدقلا نيدلا طقسو ءدّمَحُم رابتعا نم دوهيلا طقس Ba ىلإ قيرطلا يفو «ةكم ريغ مويلا

eتحت نم راّتلا دوُمُح ةدماخ تناك يتلا نايدألا برح تأديو ؛ءالولا فّقوتو  

 هنيب مت ام رو con ةكمو مارحلا دجسملا رطش «دّمَحُم لثم انهجو JU ؛نكلو . دام

à is0  

Shaبوص دّمَحُم رظن  euداعو ءدّمَحُم لمع سّدقتو «ةديدجلا ةلبقلل نآرقلا عرش  
 ؛ٌنكلو .ةئراط hs ءانمز اهعم عطقلا ىلإ رضا يتلا «ىلوألا هلوُصُأ لزاغُي مالسإلا
 ردّصلا يف مئاقلا ءادّنلا تكسيل « ةيلاتنم مويلا يف ترم سمخ Ds « كم ىلإ رظنلا يفكيرأ

 يف A قولا ةعول نكسب ال هّكلو «قمّرلا كسي اهيلإ رظتلا كلذ نإ ؟اهيلإ وعدي

 ره ربع ري كانه ىلإ َدوَعلا نإ . ةدوشنملا ضرألا ثيح ؛ركولا ىلإ َدْوَعلا نمضي الو ؛ لخاذلا

 ka یربکلا ردب ةوزغ تناكو «برخلا Jui دمحم ضاخق « Ka يكر شم

 :نيفدرُلا ةكئالملا نم فلأب SA وأ à ردب ةوزغ- 2

 الف OS برح ىلإ ةلمح يف جورا نورظتني راصنألاو نيرجاهملا نم موقلا نكي مل
 ةلفاق نأ مهربخأ ْذِإ ؛ةًرغ ىلع دمحم مهذخأ .ًالاتق اهل اومّلعت الو cage اهل اوُدعأ مه

 .142 /2ةرقبلا )1(

 ةعداوُم ىلإ دَّحُماهيف يعس ىلوأ ةلحرم دعب . مالسإلاو das نب ةعيطقلا ىلع رشم لوأ ةلبقلا ريغت لّكَشُي (2)
 يف دوهيلا هرهظأ' امل ءهجوُتلا اذه عم عطق « سدقكلا تيب ىلإ مهلثم es ةيفينحلا ل ظ يف مهنييو هني عنج لاو ءدوهيلا

: Na died ei ed Nes » ةّيدَمَحملا ةوعّدلل ةوادع نم ةنيدملا 
Hichem Djait, L'Europe et l'Islam, p. 15. 

ATEN ER TE PEN FAN Piy فيرحتلاب دوهيلا تمرف» Le CET او ؛ميهاربإ نيد نع جورخلاو رف 
 «ريسفتلا ءريثك نبا :ًالثم رظنا . ةلبقو اهب اصاخ ًالكيه « ةبعكلا  à Lgكلذك رظناو . 184 179ص ص :

Régis Blachère, Le problème de Mahomet, p. 104; André Miquel, L'Islam et sa civilisation, p. a 

oa laya ام لالخ نم احضاو كلذ ديو ؛ يزاغلا بات نخر دنع GE تاوزغا اکا يم رد وزغ O 

 ؛2م «ةياهثلاو ةيادبلا ءريثك نبا :ًالثم رظنا . ىرخأ ةوزغ اهيف اهيهاضت ال «تاحفص  Igنبا ؛314- 313 ص ص

 ةيوبتلا ةريسلا ؛ماشه «  3g 2ممألا خيرات «يربطلا ؛309- 152ص ص 131 Biyص ص «2ج .172
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 CO ةليزج لاومأ اهيف ءماّشلا نم ةرداص اهَّنأ اهربخ هغلب' نايفُسس يبأل ةميظع

 هءارو اوجرخف « "الجر رشع ةعضبو ةئامئالث [ . . ] مهنم فخ A ضهنف «مهضهنتساو

 ءاوجرخ .ودبلا ريغ اهّرس فرعي ال «قريلاك ةعيرس ةراغ نم ريبك مدغب َسَّْنلا نوملحُي

 هلمع ناك . لاجل دئاقلا مهل كرتي مل .ًاراسكنا وأ ًاددرت رهظأ الو Ia مهنم دحأ لأس الو

 ةمجهلا ريغ نوفرعي ال ؛لوفملا دالب عاقصأ وأ «ةريزجلا باعش يف لاطبألا ءاّدشأ لمع

 . هوقتلا ام اذإ ودعلا ىلإ اهنوهجوي ةلتاقلا ةبرضلا ريغو «سانلا ةلفغ دنع اهنومجهي ةعيرسلا

 ثعبف ؛هبلط يف لي - هللا لوسر جورخب نايفسوبأ ملع' : ءيش لك ريغت قيرطلا يفو

 «فلألاو ةئامعستلا نيب ام « عّنقُم فلأ نم بيرق يف اوضهنف «ةكم لهأ ىلإ ًاريذن [ . ] ٠

 حبصأو ."ردب ءام اودروف «ريفتلا ءاجو ءاجنف ءرحبلا فيس ىلإ ريعلاب نايس وبأ نمايتو

 الب بسك ÉY ؛ريعلا ىلإ نيملسملا نم ريثك بغرو" .ريفتلا وأ ءريعلا : os مامأ نوملسما
 لإ فلألا غلب يذلا مهددع ةرثك ىلع مهلتاقُي 'نيكرشملا كئلوأ à ES راتخاو ؛"لاتق

 ىلع te يتلا برحلا نكت مل .اهيلع رابغ ال ةحضاو LU ين  اهموي تديو .نيسمخ
٠» fe Aمهل ًاراعشإ لب  JULهمامأ اهحتفي اقيرطو « عوضا ىلع مهل ًالمحو  

 . منغلل ةلفاقلا ep وراتخا نيذلا ءالؤه ءهدنج عني نأ هيلع ناك ؛ نكلو .ةكم ىلإ

 :[اولاف ] ؟مكجوُرُخِب اوربخأ دق dl «موقلا لاتق يف نورت ام“ : : مهل لاق . ًاليوط مهرواحو

 اولاقف ؟موقلا لاتق يف نورت ام :لاق مت .ريعلا اندرأ ÉS aai لاتقب ةقاط انل ام ؛هللاو ءال

 ام عمسي ملُنَمَك : «لأسيو «مهيف بطخي مهيلإ داع مث « ةعاس مهيلع تكسو ."كلذ لثم

Pista ihagيف قاقشنالا أدبو «مهيلع نيّللا تامالع ترهظو «ةّطّخلا تحجنو .  

ei alلوقي  رخآلا دعب موقي مهنم دحاولا اذإف  LNSدقو .رمألا ىلع هتقفاومب رعشي  

 ديري É برتقت هنع ةبوجألا تأدب يذلا لاؤسلا ةرركم ؛نفلا نم رثكب ثادحألا ad تور

 «[ .. ]؟نورت فيك :لاقف سالا بطخ' . عمسي نأ ديرب ام تغلب ىٌح « عمسي نأ دمحم

 ؟نورت فيك :لاقف «ساّنلا بطخ مث «[ . . ]نسحأف ؛لاقف  هنع هللا يضر ركب وبأ ماقف

 دادقملا ماقف ؟نورت فيك :لاقف «ساتلا بطخ ْمُث .نسحاف « لاقف  هنعهللا يضر .رمع ماقق

 .275ص 2e ءريسفتلا ءريثك نبا (1)

 .275ص «2ج ءريسفتلا ءريثك نبا :يف رابخألا كلت رظنا (2)
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 امك EL لوقن ال ؛هللاو ء«كعم نحنف «هب هلا ءلرمأ امل ضما ؛هللا لوسر : JUS ءورمع نبا

 بهذا ؛نكلو Ve dat Ep DR SEEN RE LU ليئارسإ ونب تلاق
 دامغلا كرب ىلإ انب ترس ول قحاب كشعب يذلاوف «نولتاقم امكعم À ءالتاقف Gus» تنأ
 هل اعدو ءاريخ ل هللا لوسر هل لاقف . AS < هنود نم كعم اندلاجل ةشبحلا ينعي -

 نيب نم اوناك اومّلكت نيذلا موقلا ءالؤهف . لاؤّسلا نع فكي مل ًادَّمَحُم نکلو .””ريخب

 هيدهب نورئاسل ais ا ا و وا

 .Se نيدحاج موق نيب does « ىّسْومك سي هلأ رعش د ؛ ةلاحم ال رم .ريسي ثيح

 ىَسْوُم يسن املثم ءاوجرخأو ءاهنم جرخأ يتلا ضرألا «هباحصأ يسن الو «سني مل

 ضرألا ىلإ هلثم ca LH نيرجاهما نيبرعلاب رعشيو . اهوكرت يتلا ضرألا هباحصأو

 هلاؤُس نع نودري ال «نوتکاس راصنألا ءالؤه . هرورس هيلع دسفُي ناك ام ًارمأ كلو . ةدوشنملا

 ىّتح «لاؤّسلا لصاوف ee مامأ مهرمأ حضفي وأ «نانبلاب مهيلإ ريشُي D اشي ملو .ًاباوج
 اهّيأ يلع اوريشأ" :دادقملاو رمٌعو ركب يبأ نم عمس نأ دعب لاق . لاؤسلاب نوينعلا مهن اومهف

 : لاق ؟هللا لوسر اي ءانديرُثت GLS ؛هللاو :ذاعُم نب دعس هل لاق «كلذ لاق اًملف .ساّنلا

 كلذ ىلع Babes ءقحلا وه هب تثج ام Ol اندهشو «كانقّدصو كب ETa :لاقف . لجأ

Goyetضماف «ةعاطلاو عمّسلا ىلع انقيثاومو  L-كشعب يذلاوف «هللا ةلرمأ امل هللا لوسر  
 «دحاو لجرائم فّلختي ام «كلعم ٌءانضخل ES «ٌرحبلا اذه انب تضرعتسا نإ وحاب مو م

 اّنم كيري هللا لعلو «ءاقللا دنع قدص «برحلا ىلع af Éj .ًادغ Loue انب ىقلت نأ هركن امو

 :لاق مث «هطشنو « دعس لوقب 2 - هللا لوسر ٌرسف .هللا ةكرب ىلع انب سف .كنيع هب رقت ام

 Pa عراصم ىلإ رظنأ -نآلا يئأكل ؛هللاو [ . . ] اورشبأو ءهللا ةكرب ىلع اوريس

 تدهش « ةنيدملاو Šu نيب ؛ءاحوّرلا دنع :"نارفذ هل لاقُي' يذلا ناكملا كلذ يف « كلام

 قرف ال «نيرجاهُمو اراصنأ «هترمإ تحت الاجر هل نأ دمحم BR . حلا ةعيبلا ضرألا

 نكي مل . نيرجاهملا نم الإ ايارّسلا نّوكي الو «نيرجاهملا يف الإ وزغي ال لبق نم ناك . مهنيب

 .24 /5كةدئاملا (1)

 .277 276ص ص 22ج ءريسفتلا ءريثك نبا (2)

 .277ص «2ج «ريسفتلا «ريثك نبا (3)
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 .برحلا ىلإ مهب مري ملف . ””مهرايد جراخ برحلا ىلع مهل ًاربجُم راصنألا نيبو هنيب دقعلا

I LENSةّيردلل نيس اتناك مهنيب امهاضق  bisدنع مهكرشُي ناك  SL 

 ىلإ جورا دنع نيرجاهماو هعيدوتل مهوعدي ناك . مئانغلا ةمسق دنع مهكرشيو «رارقلا

 لوقي ام نوعمسيف ءهسلاجم مهرضحي ناك .اهنم ةدوعلا دنع لابقتسالل مهوعديو «ةوزغلا

 «سّدقت يذلا دئاقلا نالذخ مدع ىلإ و عديو «ةعاطلاو عمّسلا ىلع ÉE مالك نم نورجاهم ا

 عوُجر وأ برحل ei JE دنعو «سلجم JE يق رمألا رركتيو .هنع pe دوذلا ىلإو

 ,مهلوق لثم مويلا نولوقي مّه اهو «نيرجاهملاب Ets «ًائيش_راصنألا ىدتقا ىّتح ءاهنم

 Le طئاحلا ضرع نيبراض «ةدوقفملا ضرألاو دَّمَحُم لجأ نم ةكلهّتلا ىلإ مهسفنأب مهلثم نومريو

 «هلكأ ىتأو «يدّمَحْلا ميلعتلا حجت دقل . لبق نم مُهْيراح تناك ام يتلا Re درو نم مهطبري

 رو ديدجلا رايتخالل عرش تايآلا تءاجو ءدَّمَحُم قيرط راصنألا كلسف « ةبردلا نمز ىهتناو
 P لجأ نم ةسدقم مهبرح لعجتو ؛نيكرشملا برح نم هيلع اومزع ام ىلع موقلا

 يف ًارّبدمو ًادئاقو LAS ساّنلا يف هلعف فّقوتيو «دحل اذه دنع دمحم رود يهتنيو

 تبثيف ؛هتازجعم نع فشكيف «نيدللو «هرود بعليف «سّدقُملل لاجمل حسفيل «ةسايّسلا

 . لّسرملا يبتلاب فارتعالا خّسريو «بولقلا يف ناميإلا

 تناك يداولاو يداولا نيبو .داو يف نوكرشملا تابو ءداو يف نوملسملا تاب «ردبةليل

 «ةيؤرلا مدعنتف «بابّضلاك ءاضفلا الميف راي رابغلاو «يراّسلا لجر تحت ديمو دتمت لامّرلا

 كلذ «نيملسُملا ىلع ءاملا ذفانم نودسي مهيداو يف شرف نم نوكرشملا ناكو . يعّسلا بعصيو

 .هيلع نينمؤملا اوبلغف ءردب موي ءاملا ىلع اولزن ءاهنع اولتاقيلو ريعلا اورصنيل اوجرخ GS مهّنأ
botsنيندحم نيبنجم نولصُي اولدجف ءامظلا نيتمولا  àيف كلذ اوطاعت ىّتح  pe 

 «يداولا يف لاس ىح GU ءامّسلا نم هلا لزنأ" :اهتازجعُمب ءارحصلا he ةليللا كلت يف

 أف انيلإ تلصو اذإف ءاترايد ىلإ لصت < «كمامذ نم ءارب اّ ؛ هلا لوسر اي :اولاق « ةبقعلاب هوعياب نيح مهّنأ كلذو' (1)
 نم الإ هترصن اهيلع ىرت راصنألا نوكت ال نأ فوختي لق هللا لوسر ناكو . انءاسنو انءانبأ هنم عنمت امم ut ءانمامذ يف

 . 277 ص Ig «ريسقتلا «ريثك نيا eh نم ودع ىلإ مهب ريسي نأ مهيلع سيل نأو se نم ةنيدملاب همهد
 -6-8 /8لافتألا (2)

 . 280 279 ص ص P ءريسفتلا ريثك نبا (3)
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 كلذ يف هللا لعجف «ةبانجلا نم اولستغاو «باكرلا اوقسو « ةيقسألا اوؤلمو «نونمؤملا برشف

 اهيلع رطملا هللا ثعبف ؛ةلمر موقلا نييو مهنيب ناك af كلذو «مادقألا هب تّيثو ءًاروهط

 «مهرهط ءامالسو ًاَدرَب مهيلع رطملا ناك Pas اهيلع تتبثو «تّدتشا À اهيرضف

 هتاذ رطملا باصأو . ”مهادقأ تّبثو ؛مهبوُلُق ىلع طيرو «ناطيشلا سجر مهنع بهذأو

Larsليلا مهفرج .ًالايو مهيلع ناكف  baمهمادقأ تحت ضرألا تراصو  VUS 

 De مهامر ًازجع كلذ ناك . يشملا مهيلع رّذعت ْذِإ ؛ليحّرلا ىلع اوردقي ملف ءرارق اهل

 . اهل شْيَرَت اهيعّدت ضرأ يف ءاهتليل مهّرش نونمؤملا نمأيل

 ,aout «رابلا افطأ" رطملا اوأرذإ ءثَدَح دق اميظع ًارمأ ناب ouh رعشو

 BAS oh le Le rl تتيثو «ضرألا

 ءدبألا ىلإ فوخلا مهنع عفرت ءامّسلا دي مهيلإ ce PA És مه اوناكو «مهودع
 كلذو ءآقيمع امون دنجلا مانو . ةحارلا ىلإ اونكرو «فوخلا نم اونمأف «ساعنلا مهيلع يقلف

 هللا لضف نم اذهو . هللا رصنب ةّنئمطُم ةنمآ مهبوُلُق نوكتل سأيلا ةّدش دنع نينمؤُملل نئاك"

 « لصاوتُم ءاعُد يف  اهتليل ناك . مهيبن مانو ءآعيمج اومان agile هتمعنو مهب هتمحرو

 ؛مُهّللا' :ًالئاق IIL ثيغتسيو « يكبيو ؛ةرجش تحت Les ؛ًارئاح ًاقلق ءدنجلل ضيرحتو

ENضرألا يف دّبعُت الف «مالسإلا لهأ نم ةباصعلا اذه كلهت نإ ؛مُهَّللا « ينتدعو ام يل  
fatنع طقس يذلا «هؤادر هءاعد فقوي ال ءاثيغتسُم همايق لصاوبو .  iaركبوبأ الو  

 ىّتح ؛”كدعو ام كل زجنيس 5 ‹ كير كتدشانم "BUS :ًالئاق هئارو نم همزتليو «هيلع هدري
 ليربج اذه «ركب ابأ اي ؛ْرشْيَأ :لاقف LUS ظقيتسا" « ظقيتسا اًملو Peine هتذخأ

 OO SEAT » :ولتي وهو شيرعلا باب نم جرخ م . عقتلا ءايانث ىلع

 .280 ص 2 .ريسفتلا ؛ريثك نبا (1)

 .11/8لافنألا (2)

 279 ص :2ج٠ ه«ريسفتلا ؛ريثك نبا (3)

 Tul مهيلع ساعُلا هئاقلإ نم مهيلع معنأ اب - ىلاعت هللا مهركذي" :ةيآلا ريسفت يف ريثك نبا ركذيو . 11 /8لافنألا (4)
 279 eg PR PR EN ا ل لمم للا مهفوخ نم هب اونمأ

 .279 277 ص ص Ig «ريسفتلا ءريثك نبا (5)

 .45 /54رمقلا )6(

 .279 ص LE ءريسفتلا ءريثك نبا (7)
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 نذل FUN great ءءامّسلا ىح عفتريو «ءارحصلا يف يودي ًاتوص دَّمَحُم ناك

 نم دبألا ىلإ يفتخيس cl «كرْكذ نإ : لوقي توصلا ناك use هدارأ دمحم
 IUT :لوقي توّصلا ناكو . نيملسُلا نم ةباصعلا هذهو تمزهنا اذإ ءضرألا هذه ىلع

 اذإ :لوقي نأ ديري هَّنأ توّصلا نم مهفتو . نيملسملا نم ةباصعلا هذه تينف اذإ نآلا دعب دبعُت

 نأ رعشتو .ريصملا سئيو سيلبإ « ودع اَهَكْلَم «ضرألا هذه ىلع نم بلا اهيأ كرْكذ ىحما
 «سراف ضرأ يف ةرم تاذ هددري نينّسلا ءارو نم هتعمس ELA ركذتو . ميدق توصلا اذه

 توّصلا ناك . AN ناطيشلا «نامرهأ حبشب هفيخّيو ءادزاماروهأ هب جري «ميظعلا تشدارز

 aÉ ÉE «ىغط dj ودعلا كطوسب برضاو E SUN Le كتايآ نيأ : لوقي  كاذ ذإ-

 . "ةكربلاو ريخلاو «ىفطصلا َكّيبن دوجوو Hope دده

 بر باجتسا «ميظعلا تشدارزل «ميدقلا نمّرلا كلذ يف ءادزام اروهأ باجتسا املثمو
 اهب صّقلا ةّيئفو CN ةزجعُم سالا ناكف .هللا دبع نب دَّمَحُم ءادنل «ةكم باعش يف تيبلا
 نم تلزن PONT fs af ةكئالم ردب ةزجعمو .تازجعملا ثدحتو «ةايحلا ىرجم رّيغت

 . قاثولا ىرسألا ىلع ts « ”قانعألا قوف باقرلا برضتف «مالسإلا شيج دضاع ءامّسلا

 ىلع ريبكلا رفاولا مهددعب نوكرشُلا لمح .مالحألا يف ءايشألا متت امك مت ءيش لك
 .مههوجو يف اهب مراف «بارلا نم ةضبق دخ" :لاقو ءًادّمَحُم ليربج ءاجف «نيملسُلا ةباصع

 de باصأ الإ دحأ نيكرشُلا نم امف « مههوُجو يف اهب ىمرف «بارثلا نم ةضبق ذخأف
desتماقف «ةملسُم ةنمؤُم ضرألا تناك .<”نيربدُم اوُثوف ؛ةضبقلا كلت نم بارت همفو  

 : يف ادزام اروهأل تشدارز باطخ رظنا (1)
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. L, pp. 326 - 327. 

 « تزور $ ظفل ريسفت يف فالتخالا ىلإ ًاظنو .9/8لافنألا € La Tai, SL و (3)
 : كلذ يف ةديدعلا لاوقألا ريثك نبا رگ دقو . ةكئالملا ددع يف ساّنلا فلتخا دقف ءاهروسكم وأ لالا حوتفم هتءارقو

 لزن :هنع هللا يضر يلع نع [ . . ] ضعب رثإ ىلع مهضعب [ . . ] كلم كّلَم لك ءارو [ . . ]ًاضعب مهضعب فدري يأ"
 لو يبا ةرسيم نع ةكئالملا نم فلأ يف ليئاكيم لزنو ءركب وبأ اهيفو ل5 يبتلا ةنميم نع ةكئالملا نم فلا يف ليربج
 ةكئالملا نم ةئامسمخ يف ليربج ناكف « ةكئالملا نم فلأب قب هين هللا دمأو : be نبا نعو [ . . ] ةرسيملا يف انأو

 .278ص :2ج sn «ريثك نبا «'"ةبنجم ةئامسمخ يف ليئاكيمو ؛ةبنجم

 قرحأ دق رانا ةمس لثم نانبلا ىلعو قانعألا قوف برضب مهولتق نع ةكئالملا ىلتق نوفرعي ردب موي سالا ناك“ (3)
 281 ص Pg ءريسفتلا ءريثك نبا "هب

 .283 ص «2ج «ريسفتلا هريثك نبا )4(
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 اهتنطو ةعاس اهّمع O gga I ضرألا تناك . كرشم GE هجو يف هعفرت ًاحالس اهتارذ

 رحتي يرخس داجسك A ةدماه I باحصأ تفنتكاف «نيملسملاو دّمَحُمو ليربج مادقأ

 « لوألا نوكلا ءامعب E ءامع يف مهتلعجف GBI اهتارذب تمرو «نورعشي ال ثيح نم

 راّثُكلا عرقت ةلزان تاوصأ ءاضفلا يف تودو .ءامّسلا ةقارشإ نوري الو «روُتلا هيف نوصي ال

 علقت طاوسألا تابرض تودو . ةدهدهو ًافيفح نيملسملا ىلع عقتو ءراذنإلا سارجأك

 «نينمؤملا رزأ نم ٌدشتو «نيكرشُلا فوُص نيب توملا رشنتو «فارطألا علقتو « سورا
er Éبوف يف  VENمزهناو  aaدمحم ملي ناك يذلا سوباكلا طقسو  

 ناكو .ةريسأ ةروهقم « ةميزهلا فرعت ال يتلا اهشويجو ةميظعلا E هذهف .نيملسملاو

 بهريو ؛توملا باهي ناك .ناسنإلا تاذ يف ةّيلخاد تناك برحلا نأ رعشتو . صالخلا

 Aks ؛هوفص En امم هصّلخُيو «هبلق ألمي رولا هءاجف ءرفاكلا ٌودعلا نم فاخيو ؛لوُخلا

 dE .ةديدج اقيرط اهاّيإو تّقشو «ضرألاب ءامّسلا -اهموي  تنرتقاو . هتايح هيلع
 دشانُيو دوب هيلع دوجت نأ ءامّسلا دشانُي وهو «ًاديحو ضرألا يف راصو ؛ءامّسلا نم ناسنإلا

 يف ًادعصم هسفن ىأرو ءًاريثك ملحو . هنم هبرُق نع هب ربعي ام تايآلا نم هيلإ لسرُي نأ برا

 ةّقشم نم هحيرپ dif هيلع مركتي مل برا نكلو « جارعملا ةّمق ىلع هسفن ىأرو «ءامّسلا

 . هبنج نوميقُي نيذلا ةكئالملا كعلوأ «هدنُج هيلإ لسرأ ْذِإ ؛مويلا هنم بَل برتقاف . دومصلا

 ؟ءادعألا نم تلخ دقو ءاهيف نوبراحُي ال نج ءامسلا ديفياذامف . ءامّسلا لهأ لغتشا ؛اهموي

 يتلا ضرألا نع نوعفادُي اوؤاجف ءءامّسلا يف ال ءضرألا يف ةفيظو نامحّرلا ةكئالمل نإ

 يف اهفلخ يتلا ةدسافلا ىركذلا كلت رشبلا ةركاذ نم نوحميو «مالسإلا اهّمعي نأ بجي

 نوبجنُيو «نهب نونرتقي اوؤاجف ءرشبلا تانب مهتتتف نيذلا ءلوألا ةكئالملا كئلوأ ضرألا

 LP ضرألا يف اودسفأ نيذلا «ةقلامعلا

GLEE تريلا بوف ىف te اوما Lis ke fa i 
 قانغألا قرف  lailجهنم  4 ol Géo«ريثك نبأ : يف ةكئالملا برح لوح ةيورلا صَصَقلا رظناو . 12 /8لافنألا

 . 281 280 ص ص «2ج ءريسفتلا

 هرظناو .11 /9 42/7 1/6 .كوُنَح رفس :(اهنم ةّينوناقلا ريغ ةصاخو) ميدقلا دهعلا راغسأ هيورت ام وهو )2(
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 125. 
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SLsلضفب سوباكلا طقس  e paii cyaهجو ناب  Mقيرطلا ىصقأ دنع ىءارتو  

 ريغ Ba نع ag ام كانه دعي مل . بيرق رصتلا نأ رعشيف SO لزاغُي «يهبلا ةكم حبش

 ًابلط هعورشم ناك . متت مل دَّمَحُم ةحرف نكلو . مهراد رقع يف آموي مهمزهيس سان ضعب
 ةهجو الوح «لهألا وحن هباتنا روعش ضعبو «هلوح نم سالا رمأ نكلو ريغ سيل ضرألل
 .اومنغو ءاورسأو ءاولتقف .ءامد كفسو لتقو توف ىلإ ةجاح يف ساتلا ناك . عورشملا اذه

 «نامحترلا دنُج اوبضغأو «دّمَحُم عورشم اورَّشأف ءرسأ نم ىلع ءادفلا نوذخأي اوماق م
 نع عورشملاب دايحلا يف هطسقب D مهاس دقو .ةرفاكلا ضرألا يف مالسإلا نورشني نيذلا

 Jak ناك يذلا ءديدّشلا pand عمسي ملو «ءادفلا لبقو A ركب يبأ نم عمس À ؛هفده

 ناك يذلا توملا نم ساّبعلا هّمع وجني Le هعسو يف ام لك ass «ريسأ E قع برض

Pas Aide 

Sp)ةلذأ 22 هلآ مرضت  eo RES SAS GTذقلو $ ىلاعت هلوقو' .123 /3نارمع لآ  
 «ةرجهلا نم ES ةنس نم ناضمر رهش نم رشع عباّسلا قفاو « ةعمج موي ناكو ءردب موي يأ ؛ «(ٍرْذَبب مرضت

 ددع لق عم ؛اذه «هيزحو «هّلحم برخو «ةلرششلا هيف عمدو ؛هلهأو مالسإلا هيف هلا عأ يذلا ناقرفلا موي وهو
 نم مهعم سيل «ةاشم نوقابلاو «ًاريعب نوعبسو ناسراف مهبف « الجر رشع ةثالثو BU اوناك pl ءذئموي نيملسملا
 EI ضييبلاو ديدحلا غباوس يف فنألا ىلإ ةثامعسلا نيب ام- ذئموي pal ناكو . هيلإ نوجاتحي ام عيمج ددعلا
 ىزخأو «هلببقو يتلا هجو ضو ؛هليزتتو هيحو رهظأو «هلوسر el ءدئأزلا يلحلاو ةموسملا pt ةلماكلا

 FE ذأ مشو x أ مكر ذقلَو : rail هيزحو نينمؤملا هدابع ىلع Graa هللا لاق ؛اذهلو . هليجو ناطيشلا
 . 378ص cl + «ريسفتلا «ريثك نبا ٠ ةّدعلاو ددعلا ةرثكب ال هلا دنع نم وه امّنإ رصتلا نأ اوملعتل ؛ « مكددع ليلق

 مكتكمأ دق هلان : لاقف «ردب موي يراسألا يف سانلا 45 .يبنلا راشتسا : :لاق- هنع هللا يضر سنأ نع[ .. ] (2)

 57 هللا لوسر داع م . ق يبنلا هلع ضرعأق . مهقانعأ برضا ؛ هللا لوسر اي : لاقف باخ نب مع ماقف . . مهتم
 برضا ؛هللا لوسراي : لاقف ءرمع ماقف . سمألاب مكناوخإ pa امّنإو «مهنم مكنكمأ دق هللا نإ ؛ سالا اهي اي : لاقف

 ؛ هللا لوسر اي :لاقف e هنع هللا يضر jaial ركب وبأ ماقف . كلذ لثم EU :لاقف . ب يلا هنع ضرعأف . مهقانعأ

 لبقو «مهنعافعف ع ملا نم هيف ناك ام. 25 هلا لوسر هجو نع بهذف .ءادفلا مهنم لبقت نآو « مهنع وفعت نأ ىرن

 اذه اهنم ساّبعلا هّمع رسأل دّمَحُم قلق لوح ةريثك رابخأ تدرو دقو . 311ص :2ج ءريسفتلا LS نبا «"ءادفلا مهنم

Jiساّبعلارسأردب موي [ .  osراصنألا نم لجر هرسأ [  q-راصنألا هتدعوأ دقو  Dيلا كلذ غلبف .هولتقي  

 ؟مهتافآ :رمع هل لاقف . هولتاق راصنألا تمعز دقو ae لجأ نم ةليللا من مل [À : لاقف

 ناك ob ءرمع مهل لاقف - . هلسرُت ال ؛هللاو ءال :اولاقف . ساّبعلا اولسرأ : مهل لاقف ا . معن :لاقف

 311ص ص ؛2ج A ءريسفتلا ءريثك .il ]رمُع ءذخأف . LS «ىضر هللا لوسرل ناك ناف : اولاق ؟ىضر هللا لوسرل

 «قاثولاب نوسويحم ىراسألاو ردب موي - هلا لوسر ىسمأ املأ : 313ص «عضوملا سفن يفربخلا اذهوأ .312-
 نمل جر سابعلا رسأ دقو ؟مانت ال كلام ؛هلا لوسر اي : :هياحصأ هل لاقف $ ليلا لوأ ارهاس- 45 هللا لوسر تاب
 . "هللا لوسر مانف ءتكسفق ءهوقلطأف . هقاثو يف ساّيعلا يمع نينأ تعمس : هللا لوسر لاقف .راصنألا
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56.3 
 يف مزهناو «تايآلا هتخُيوف «ةاسأملا هب تّلح eut Ne ىسانت اًملف

 ةروّص نينمؤملاو دمحم هجو يف صصَقلا اهتعفر e GN ردب ةكرعمل اساكعنا JÉË يتلا دحل

 اوفقو لب eV ةريسملا اولصاوُي مل ردب يق اورصتنا GS مهّنأل ؛ مهب لح يذلا «باقعلل

 ردب موي اوعنص Le اوبقوُع «لبقملا ماعلا نم دْحَأ موي ناك ÉI :وفعلاو ءادفلاو منغلل مهرمأ
 ترسُكو «يبتلا نعي - يبتلا باحصأ َرفو «نوعبس مهنم لتقف ءءادفلا مهذخأ نم

récits هلا لزناف ءههجو ىلع ملا لاسو «هسأر ىلع ةضيبلا تمشهو él 
 ae دق ص 2»

CE sé Epy blue ن ja لك اده AG GE fé 

 مذاب  .“ Auاوذخأ نيذلا ىرسألا ددع وهو «نيعبّسلا مهالتق نيكرات نوملسملا َرفو

 موي ءادفلا مهيف  «Posاوناخو  cagasالأ مهرمأ ْذِإ ؛مهنكامأ اوحرابف «هرماوآ اوصعو

 بهّلا ىلإ اوّبهو «مهسفنأب هنع اودوذي نأ بجي ناك ثيح هلوح نم اوقرفتو ؛اهوحرابُي

 برضي مهضعب ماقو ءرمألا مهيلع سبتلا ىح « هيف نوعزانتي  «Mansهبحصو دمحم رفو

 فقو نملك نولتقيو «مهنوبلطي مهءارو نوكرشملاو «لبجلا ىلإ «ةعستلا وأ ؛ةعبّسلا

 تملكو «هتنجو يف جّشف ؛لوسأرا اهب نوديري مهلابن نومريو « فيّسلاب نوبرضي « مهلتاقُي
 ملف « مهلابن بلغأ هنع تفرص ؛نكلو «هتفش  aةلتاق ةبرضب .

 لق :ناطيشلا حاصو“ «نوكرشملا رصتناو  ESلبجلا لفسأ" دنع نايفس وبأ ددرو «

 ةّيلهاجلا ةّيمح هتكردأ دقو «  UE.'لاجس برحلا ّنإو «لوُد ماّيألا «ردب مويب موي [ . . ] لّبه

AL اهتعفن الف «بّرلا رو اهنع عشقناو «سيلبإ ةرمإ تحت ضرألا تلخد ؛اهموي 

 67-69 /8لافنألا (1)

 . 165 /3نارمع لآ (2)

 .401ص ء1ج ؛277ص «2ڄ ءريسفّتلا «ريثك نبا (3)
.401 iig: ريسقتلا «ريثك نبا ؛"ردب لهأ Ge وهو «ًالجر pe موي مهنم لف ] -J 

dp: انورصتت الف «لشت انومتيأر ناف « انروهظ اومحا : :لاقو عضوم يف (ةامرلا- ) مهماقأ ERE -TS 

 بكأ ؛ ر نيكرشلا ركسع اوخانأو 4 يلا منغ الف انوکرشُت الف «منغن انومتيأر  N«نوبهني ركسعلا يف ًاعيمج

 تقتلا دقلو  5 feليخلا تلخد ءاهيف اوناك يتلا ةلخلا كلت ةامرلا لخأ اًملف .اوشبتناو [ . . ]#4 هللا لوسر باحصأ

 مهضعب برضي ل للا لوسر باحصأ ىلع عضوملا كلذ نم  aناك دقو «ريثك سان نيملسملا نم لقو ءاوسبتلاو
 .389ص ء1ج «ريسفتلا ءريثك نبا ,"راهتلا لّوأ ك هللا لوسرل رصّتلا
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 هلو ءاّنع مدري ْنَم [ . . ]نع مهر الجر هللا ges :ًالئاق هباحصأ تحي دَّمَحُم توص الو

SÉL7-0 هللا لوسر اذه": لبجلا ىلعأ نم نايفس يبأ ىلع دري رمع توص الو  

 . . ]مهل fé ال راّمُكلاو ءانالوم هللا [ . . ]لجأو ىلعأ هللا «[ . J yat انأ اذهو ءركب

 us نينمؤملا هدابع نع هللا ىّلخت ؛اهموي . Res ءايحأ اتالع

 Pékin مهم ررق ناك .""نييربدُم اورفو ءهضرأ نع اوُلخت
Dsاوربص  apةسمخلاب دادمإلا لصحي مل" ؛نكلو .”4َنيِمَوَسُم ِةَكَبَلَمْلاَن يي شَلاَء  

 ءاعيمج ضرألا ىلإ اولزن ."فالآلا ةئالثلاب الو «[ . . ]ذئموي اورف نيملسُلا نال ؛ فالآلا

E IE Tل  AR 

 دقف « لیئاکیمو ليربج VS نع نورظني اوُلظ A مل مهّنكلو « مهلوُيُخ يصاون
 52 JI هيلإ Là ةريثكلا لابتلا هنع ناًدريو «لاعقلا دش I نع نالتاقُي اماق

 مهودرو «راّمُكلا هبحصو ناطيّشلا اومزهو «نسحلا ءالبلا ردب موي اولبأ نيذلا دنا ءالؤهف

 .دحأ موي اوكُرحُي مل ءسْجّرلا نم اهورّرح يتلا ضرألا ىلع LAN اوعفرو «نيبئاخ

 .اوربتعي ىّنحو «بنذ نم اوفرتقا امل «نيملسُلا ىلع هطّلس هللا نم ًاباقع كلذ ناك .انكاس

 1 . اوربتعاو «ًافينع fa ةميزهلا مهتزهف

 :ديدج نم ضرألا وأ « نارفُعلا ليبس ىف- 3

 «هدنست نامحّرلا ةكئالم الف .نمّزلا نم دم دَّمَحُم نع ءامّسلا ةياعر بيغتو

 نمرأقلا دارأو ءنيصلخملا هبحصو هسفن ىلع لكّتاف .هاطخ دوقت روت نم تاراشإ الو

 نم تاباصعب SUD يف مهل ضرعو «ةعيرس بهن تاوزغ يف مهيلإ جرخف «نيكرشملا

 .393 392 389-1390 ص ص «1ج ءريسفتتلا ءريثك نبا : يف ةكرعملا رمأو رابخألا هذه رظنا (1)

 . 124 /3نارمع لآ (2)

 .125 /3نارمع لآ (3)

 .379 ص 1٠ج EN» «ريثك نبا : يف رابخألا هذه رظنا (4)

 i gaa بايث امهيلع نْيَلِجر هراسي نعو 5 يبنلا ني نع دحأ موي تيأر : لاق صاقو يبأ نب دعس نع[ - . ] (5)

 «ريسفتلا ءريثك نبا Te + ] ليئاكيمو ليربج ينعي ءهدعب الو «مويلا كلذ لبق QE ام «لاتقلا دش هنع نالتاقُي
Mye ilg 
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 قلقأو ؛مهرايد يف مهعجاضم ضقأو ءمهدالب يف فوخلا رشنف «ناعجشلا ءادشألا

 مهدواعف «ةكم ةبلغ ىلع مهتردُق يف اودقتعاو (Gle هبحصو وه دادزاو . ”ههتحار

  اهوقراف يتلا رادلا ىلإ عوُجرلا يف لمألا نيرجاهملا دواعو «نانئمطالا

 .ًادوهيو LE «ةريزجلا دّدهُي ادّمَحُم نإ : ددرتي مغن ىلع موي تاذ ةريزجلا تظقيتساو

 لتقيف «هرمأ تشي ال ىَّتح « ةنيدملا يف دَّمَحُم ىلع ءاضقلا اودارأو ءدوهيلاو بّرعلا تدحّئاف

 دعب ًاموي ًاددع دادزي ناك مرمرع شيج يف ًايزاغ ةکم ىلإ جرخيو ءاهرواج امو «ةنيدملا دوهي

 نيذلا ريضُتلا ينب دوهي فارشأ نم ًارفن نأ aa يورتو .ةربخو ةيردو ةّدع دادزيو «موي

 فارشأب اوعمتجاف « ةكم ىلإ اوجرخ [ . . ]ربيخ ىلإ ةنيدملا نمي هللا لوسر مهالجأ دق اوناك

 ىلإ مهوباجأف «ةناعإلاو رصتلا مهسفنأ نم مهودعوو FEI برح ىلع مهوبلأو « شرف
 يف شّيَرُق تجرخو .ًاضيأ مهل اوباجتساف «مهوعدف «نافطغ ىلإ اوجرخ es .كلذ

 نصح نب ةنييع نافطغ ىلعو « برح نب رخص نايس وبأ مهدئاقو ءاهعبات iag ءاهشيباحأ
 ةميدقلا EAN ةّينكولا نيب ًاحضاو VI ناك .”*”فالآ ةرشع نم بيرق عيمجلاو ءردب نبا

 جرخل كلذ مت ولو ءديدجلا داحّتالا فده مالسإلا ىلع ءاضقلا ناكو «فّرحملا دوهيلا نيدو

 «ةكم وحن ةريسملا تفّقوتلو «قّرحملا دوهيلا نيدل اهيف لاجل ًاكرات «ةنيدملا رايد نم مالسإلا

 . میطحتلاو SN نم كلا اهتهلآ تملسف

 طقف ةئامعبسو «تاياورلا ضعب بسح فالآ ةثالث ءًاددع Jal نوملسملا ناك اًملو

 «فالآ ةرشع يف از اوؤاج نيذلا راّمُكلا لاتق ىلإ اوجرخي مل :ىرخأ تاياور بسح

 دمحم رمأف . ةنيدملا لوح قدتخلا رفحنل :يسرافلا OGE مهل لاق :رمألل اولاتحا مهّنكلو

 TE هللا لوسر مهعم لقنو ءاودهتجاو « هيف نوملسُلا لمعو «[ . . ] قدنخلا رْفَحب'

 ءام هيف سيل ءريفح قدنخلا [ اذإف ] ‹« تاحضاو لئالدو تايآ كلذ هرْفَح يف ناكو .رَمَحَو

 دحأ نيب اميف Re لفاوقل ضرعتل اهلسرأ يتلا ايارّسلاو ءاهازغ يتلا (ةريغّصلا) تاوزفلا ذه ربخ رظنا (1)
 اهّنأ يف ايارسلاو تاوزغلا هذه ةّيمهأ نمكتو 106 70ص ص «4ج «2م «ةياهنلاو ةيادبلا «ريثك نيا : يف «قدتخلاو

 . ةداوه هل كرتت الو d'au قحالُت تناكف ءرتفت ال ةمئاد تناك
 . 452-453 ص ص :3ج ءريسفتلا ءريثك نبا (2)
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 راصحلا تحت موق .ناقيرفلا رظتناو ."مهيلإ لصت نأ ةلاجرلاو UÉH بجحي «مهنييو مهنيب

 موقو .دحأ مهئاقل ىلإ جرخي ملو «مهربص ليعام اذإ «مهجاردأ ةازغلا دوعي نأ نورظتني

 لك دقفت نأ نورظتنيو ءدّدكلاو ءاملاو تولا اهيلع نوعطقي « ةنيدملا باي دنع نوموقي ةازغ

 .هرمأ ريغت ةريزجلا يف JO رعشتو . يعّسلا ىلإ ةرطضُم ؛اهرحج نم جرختف «ءيش

 دعت مل ةريزجلا نأ مهفتو .ًاركمو «ودعلل ًافازئتْسا راصو .ةرّبدُم ةليحو LED ًابرح راص

 اهباب نم LEA لخد LÉ ابعش لب «ربلا يف لفاوقلا ىلع AUS وطست «ودبلا نم ةمذرش
 يف تمّدقتو « ملَّسلا يف تمّدقت ًابوعش نولتمي «يسرافلا OL لثم نوراشتسُم هلو «ريبكلا

 يف ءيش الو :ليخلا مامأ ليخاو ؛لاجّرلا مامأ لاجّرلا اه :نيقيرفلا راظتناب رظتنتو . برحلا

 ةلاحلاو ءداك وأ ءرهشّرم .ءيش ثدحي الو ءراظننالا لوطيو .رشبلا نيب برح ريغ قفألا
 45 يبثلل نيرصاحُم اوشكمو «[ . . ]لاخلا قاضو ءرمألا دتشاو CH مظعف" «ةلاحلا يه

 ةرم يف Y ؛"لاتق مهنيب عقي ملو «مهيلإ نولصي ال مهّنأ الإ ءرهّشلا نم ًابيرق هباحصأو

 جرخف' «نيملسلا ىلع مجهو GAH زواجف EU بازحألا نم سراف جرخ ْذِإ؛ ةدحاو

 مهو نوملسملا لءافتو ."رصتلا ىلع ةمالع ناكف . هلتق ef ءةعاس الواجتف ء[ يلع ] هيلإ

 مهنمدحأ لواح الو «يبتلا ةعاط ىلع اوجرخ الو ءاوقلق الف «مهناكم يف نودماص

 يذلا مولا ةّلق اودوعتو «ماعطلا ةّلق اولّمحَت .ةكلهّتلا ىلإ هسفنب يمّرلا وأ «هنع قاقشنالا

 Cr ؛مهسفنأ ىلع اوزافف .اوُدترا الو ءاوفاخ الف «مهمامأ طبارملا شيجلا ةيؤرو ؛هومرُح

 حير نع تجرفناو «ءامّسلا مهنع تيضر ناك ام مهرمأ نم ناك ملف . سمأ دا يف اولْذدُخ

Laءادشألا ةكئالملاو » LESعومج  SÉRI؛كلذو طق هلثم 52 مل ًاتيتشت  puهللا  

 «ءيش الو ؛ةميخ مهل قبي مل < ؛ةّيوق «بوبهلا ةديدش ًاحير بازحألا ىلع لجو رع -
 نم دنجب حيرلا عبتأو ؛”نيرساخ نيبئاخ اولحترا ىح «رارق i الو «ران مهل دوت الو

 . "”ةعجر نودب اورفف ؛”فوخلاو بعّرلا مهبوُُق يف تقلأو « مهتلزلز" ةكئالملا

 أدهت الف ءاهلسرُي «ةرهاقلا بلا ةحلسأ نم حالس !رشبلاب كتفلا يف حيّرلا لثم ءيش ال

 لّكشتتو ءابرحلاك صَصَقلا يف نولتت . ةگرح JE لشتو «سبايلاو رضخالا ىلع يتأت ىح

 453 ص «3ج ؛ريسفتلا ءريثك نبا : يف رابخألا هذه رظنا (1)
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 ع 54 و

 حير يهو «"هكلهتف «مهسفنأ اوملظ اذإ موقلا ثرح بیصُت رص حير يهف : ةعونتم اروص

 ,©ةيئك ةعاّسلا Ds ءهب طيحأ دق نأ هسفن بكارلا نظيف «ناكم لَك نم جوملاب يتأت فصاع

 رصرص ميقع حير يهو « "اهقرغنو «بكارملا رسكت راحبلا حير «*فصاق حير يهو

teءافقو هجو تاذ ةسّدقلا بلا روُمُأ نم رمأ لكك - حبّرلا نكلو .”ةقحاس روبد  

 ءاباحس اهبريكُيو ؛هتمحرب ةرشيم برلا اهلسرُي ip ريخ كلذو «ساّنلا ىلع ش اذه

 موي بلا اهلسرأ يتلا حيرلا تبصتنا , ةيئاّشلا هذه يّدح نيبو . ايم ادلب يقسي رطل لزنيف
 ًادربو ارش نيكرشملا ىلعو «ةمحرو ةفأر نيملسملا ىلع تلزن ءابصلا حير تناك .قدنخلا

 «ءاش ْنَم محري A AE oy E حبرلا تناكف Ps لك اهقيرط يف يفست ءاسراق

LPA كتفيو 

 اوأرو . مهيلإ تّدتما ءامّسلا ديو «مهتلمش LE ةمحر نأ اهموي  نوملسملا مهو

 « مهرايد يف مهنم ليلا ىلع مزعلا اودقعو ءًناميإ اودادزاف « مهرايد ىلإ نيّراف نيكرشملا موقلا

 نودّصرتي لب « طيسب منغ دنع نوفقي ال «ةّيرس يف ةرمو «ةوزغ يف ةرم ءًاعابت مهيلإ اوجرخف

 ءافلُح نودّصرتيو «مهباقر نوبرضيوأ ءاوملسب نأ JU نوديري a ىلإ ةيدؤملا ذفانمل

OHىلع اوعطقي ىّتح « مهراد رقع يف مهنوبرضي  JS CASEوأ نوع  Gنوملسملا دّنجف  
 .برلا ليبس يف نودهاجُي اوماقو «برحلل مهسفنأ

 .117 /3نارمع لآ(1)
 -22 10 سنوي (2)

 .69 /17ءارسإلا (3)

 .51 50ص ص «3ج ءريسفتلا «ريثك نبا (4)

 6 /69ةقاحلا ؛41 /51تايراذلا (5)

 ةفلاخُم'روبّدلاو .453 ص ؛3ج «ريسفتلا «ريثك نبا ؛'روبدلاب داع تكلهأو ءابصلاب ef :ثيدحلا يفو (6)

 .95ص «تادوجوملا بئارغو تاقولخملا بئاجع e ينيوزقلا «'اهنع ةريدُم سمششلاو بهت [ . . ]ابنصلل
 .9 /35رطاف +48 46 /30موُرلا ؛63 /27لمتلا ؛48 /25ناقرفلا ؛57 /7فارعألا (7)

 .453 ص «3ج ءريسفتلا «ريثك نبا (8)

 .Dictionnaire des symboles, t, 4, article: vent : يف ءرشلاو ريخلا a نم هيلع Us امو حيرلا زوُمر رظنا )9(
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 ASA ليربج ءاج ىّنح مهحالس نوملسُلاو اهرازوأ قدنخلا برح تّطح نإ ام

 ْدَقَوَأ :لاقف «جابيد نم ةفيطق هيلع ؛هلاحر اهيلع ةلغب ىلع «قربتسإ نم ةمامعب ًارجتعم'
 امو ءّدعب حالّسلا ةكئالملا تعضو ام : ليربج لاق . معن :لاق ؟هللا لوسر اي ؛ حالسلا تعضو

 دماع AP «ةظيرق ينب ىلإ ريسملاب  دّمَحُم اي َكرمأي هللا نإ . موقلا بلطل الإ -نآلا تعجر
 «اعيطُم ًاعماس ناك نم :ساّنلا يف ناف CRE هللا لوسر رمأق . مهب Ji « مهيلإ

 نيذلا دوهيلا ءالؤه ىلإ اوجرخو ءاوعاطأو ءاوعمسو . ”''ةظيرق ينب يف الإ ّرصعلا ela الف
 LAB «شْيَرُق عم اوؤطاوت نيذلا À ؛ ةنيدملا يف مهتموُمُع ينبب ةقيثو طباور مهطبرت تناك

 ةيحان نم « ةظيرق ينب رابآ نم A دنع هشيجو دّمَحُم لزنو .قدتخلا برح ىلإ قيرطلا اهمامأ
 LISE Eee E يشع رادع care [ . . ] مهلاومأ

 PEU ”لئالق AY اهب مقي ملف“ ءةنيدملا ىلإ ًارصتنُم عجرو . PCs مهو

 برح بازحأ نم ًابزح LÉ نيذلا كلوا «نافطغ ينب دالب يف ءام نيع af» يذ ةوزغ

 ينب ءافلُخ اوناكو «ةعازخ نم قلطصُلا ينب ةوزغ تناك مث . ”نيموزهم li ؛قدنخلا

 مهيلإ جرخ مهب عمس ts «ةکم عم نوؤطاوتيو "هل نوعمجيو" TS نوداعي اوناكو ءجلدم

 محازتف «لحاّسلا ىلإ ديدف ةيحان نم « عيسيرملا هل لامي مههايم نم ءام ىلع مهيقل ىتح
 مهءانبأ dt لوسر لقنو «مهنم لتق ْنَم لتقو «قلطصملا ينب هللا مزهف ءاولتتقاو «سانلا
 يف لّمأت ةفقوو ؛لاتق الب ةكرعم EL تناك ّمُث Pa مهءافأف «مهلاومأو مهءاسنو

 هللا لوسر el .ريهششلا ةّكم pi تدّهم So :ليواقألا اهلوح ترثك «مالسإلا خيرات

 ةئامعبس ساّنلا ناكو «ةندب نيعبس يدهلا هعم قاسو «ًالاتق ديري ال «تيبلا ةرايز ديري دو -

 ee هل تدعأو «دّمَحُم لابقتسال ةّكم تبّهأتو .“ةرشع نع ةندب لك تناكف «لجر

 علتقي ءاج موي ليفلا دص ام كم نع اهّدص 3| ؛ مّدقتت ملو «تكربف « هتقان اهحير تلصوو

 . 134ص åg ,2م « ةياهنلاو ةيادبلا «ريثك نبا (1)

 -137ص «4ج «2م «ةياهنلاو ةيادبلا «ريثك نيا (2)

 .172170ص ص Ag 429  ةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نبا (3)

 . 178ص «4ج :2م «ةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نيا (4)

 .197ص cA ؛ريسفتلا ءريثك نبا (5)
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 ؛هتنانك potage هللا لوسر جرخأف' ةقاثلا تكرب ثيح نوملسملا لزنو Ps ناكرأ

 QE ءاملا شاجف «هيف هزرغف «بلقلا كلت نم بيلق يف لزنف «هباحصأ نم الجر هاطعأف
 Pa هنع ساّنلا برض

 ةداع ىلع ءاهقوسي ءاج يتلا ندبلا هعفنت ملو LS  اهموي - تازجمملا دجنت ملو

 لعف نم دجي ملو «ةّبعكلا لوُخُد نم هتعنمو c EA هتدر ٠ تيبلا بر ىلإ { نيبارق «ء برعلا

 الو «هلوح نم اوقشني ال نأ ىلع هوعيابف . ةديدج ةعيب هوعيابي Ol ىلإ هباحصأ ةوعد ريغ هلعفي

  A àام اذإ كلذ ثدحي نأ فاخي ناك  istنابسحلا يف نكي مل ًارارق .

 LE يذلا باتكلا رّدصتت هللا مسب ةرابع نع لزانتو . ةّكم لخدي ملو cha لبو

 Lin és PUS حشو هللا لوسر دّمَحُم ةرابع نع لزانتو «ةگم لهأ نيبو هنيب

 هيلع مرو Le هومتددر ام ءاج نمو «مكيلع هدرن مل مكنم ءاج نمت :اولاقڏ ؛موقلا

 ةّيييدحلا نم نوملسملا iiL . ةنس دعب اهيف ةحسف هل حست نأ ىلع $ ماعلا كلذ Éu لوُخُد

 مهئاشحأ يف ججاتت راثلاو « مهعزانتي بضغلاو «سوؤرلا نوقلحيو «نورحني اوماقو مرح

 «باهذو ةئيج يف باّطخلا نب رمّعو «“ OR عم دمحم حلص ىلعو «شیرف ىلع ًادقح

 تالخ :اولاقف . ثحلأف «لح لح :ساّلا لاقف .هتلحار هب تكرب [ . . ] ةيّدلاب ناك اذإ ىّمح يبتلا راسو" (1)

 «ريسفتلا ءريثك نبا ؛'ليفلا سباح اهسبح نكلو « قلخب اهل كاذ امو «ءاوصقلا تألخ ام : كي يبنلا لاقف . ءاوصقلا

i200. 199ص - 

 L . ] ضوحلا لوح اهكربم ىلع بلغ دقو «ساتلل نطولاك ليال ET و . 197ص ؛4ج » «ريسفتلا «ريثك نبا )2(

 برشتل ؛ ىرخأ ةرم برُشلا at ؛ ضايحلا دنع وأ «ءالا لوح ESS « تور G gla لبإلا تبرض لاق

 .نطع BU ءبّرَعلا ناسل «روظنم نبا ؛ ”يعارملا ىلإ تدر تفوتسا اذإف « fé دعب ًاللع

 . 189ص «4ج «ريسفتلا ES نبا (3)

hote LEO (4نامحرلا للا مسب بتكا : ”يلعل يذلا لاقف ءورمع نب ليه مهيفو  AD apr 
Jeهللا لوسر دّمَحُم نم بتكا : 8 لاقف - ملا كمساب تكا ؛نكلو «ميحرلا نامحرلا هللا مسي ام يردن ال : . 

 CÒ دبع نب دمحم نم بتكا : .qida كيبأ مساو كمسا بتكا ؛ نكلو ءكانعبتال هللا لوسر UT ملعنول : لاق

 .202ص «4ج ءريسفتلا ءريثك نبا

 .202ص tg» ءريسفتلا ء«ريثك نبا (5)

il ds )6(لاقف ءهللا لوسر ماق [ . غا  : olماقامف . اوقلحاو ءاورحنا  
 هللا يضر ةَمَلَس de لخدف هللا لوسر عجرف . لجر ماق امف ءاهلثم داع مث . لجر ماق امف ٠ اهلثمب داع مث .دحأ
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 قيرط يف الإ ةمراعلا هتروث أدهت ملو Sim طورشلاب لبق ْذإ ؛هلل لوسر اذه أ :لءاستي
 Es رَمع دمحم اعدق .[ . . Je CRE Cp العم يحولا ءاج G «ةدوعلا

ais. PL » Misًاحتف ةّكم نع دملا لّوحتف «ساتلا يف هلعف سدا رمألا  

 Die ةيبيدُحلا حلص حنا دعن نحنو «ةكم حلا نودعت Y : مهضعب لاق < ءاهل

 «نينسلا اوضق دقف . ةحارو ساتل اسمن ناك ةّيبيدحلا حلّص OÙ «رمألا نكي امهمو

 برحلا عضو انلعُم حلصلا ءاجف L تاوزغو تاوزغ يف «ضعب ءارو يرجي مهضعب

 يف لخدي نأ بحأ ْنَم [نأب ًايضاقو ] ضعب نع مهضعب فكيو à EN اهيف نمأي نينس رشع

 . هيف لخد مهدهعو شرف دقع يف لخدي نأ بحأ is . هيف لخد هدهعو دمحم دقع
 اهيف فرتعي de لوأ هذهف . ةريزجلا يف ينيّدلا حماستلا فيطو ملّسلا حبش ءرملل ىءارتيو

 اهيف رأتلا ذخأ ناك لئابق يف مودت نأ ةلاحلا هذهل ىّنأ ؛نكلو .اذهب كاذو «كاذب اذه ناقيرفلا

 ؟اينللا ةايحلا ليبس لاتقلاو « ماظن É ساسأ

 «كلذ نم بيرق وأ ًاموي نيرشع ثكم ىَّنح «ةنيدملا ىلإ ةيبيدخلا نم دمحم عجر ْنِإ ام

 «نافطغو ربيخ نيب داو «عيجّرلاب لزنو [ . . ]اهاّإ هللا هدعو يتلا يهو «ربيخ ىلإ جرخ مث

 ربيخ ةوزغ تناك py ."”مهيلع ادغف «حبصأ ىَّتح «هب تابف «نافطغ مهدت نأ فوختف

 ءاناسنإ مهنم AE SU «تيأر ام مهلخد دق dt لوسر اي :تلاق .؟ساتلا نأش ام Lah :لاقف ءاهنع

 اذإ ىح ؛ًادحأ ملكي ال 6 هللا لوسر جرخف . كلذ تلعف دق ولف ؛قلحاو ؛هرحناف ؛ناك ثيح كيده ىلإ دمعاو
 .199ص «4ج ءريسفّتلا «ريثك نبا ؛"نوقلحيو «نورحني سالا ماق «[ . . ] قلحف «سلج مت «هرحنف ca ىتأ
 .201ص :4ج «ريسفتلا «ريثك نبا (1)

 .1/48حْنَملا (2)
 202 1858-1186, ص «4ج » !á «ريثك نبا )3(

cy (4)ىلإ لوُصْولا نع نوكرشملا هدص نيح [ . . ] ةّييدحلا نم لف - هللا لوسر عجر امك (48حْمَملا) ةروسلا هذه  
 الذ ىلإ مهباجأف | . ] ةنداهملاو ةحلاصملا ىلإ اودمعو « كلذ نيبو هنيياولاحو ءهيف هترمُع يضقيف « «مارحلا دجسملا
 رع هللا لزنأ « عجرو رصحأ ث يح هيدهرحن ملف [ .. «هنع هللا يضر رع مهنم ؛ةباحّصلا نم ةعامج نم هركذ ىلع

 die « ةحلصملا نم هيف ام رابتعاب que كلذ لعجو « مهرمأو هرمأ نم ناك اميف ة ةروسلا هذه لجو

 "يدا حلم حلا د منن حنو ءةكم حق :ioes لاق هلآ ريغو هنع هللا يضر دوعسم نبا نع يور امك
 . ةباحصلا نم ريثك نع ةيورم « ضرغلا سفن يف ىرخأ ًارابخأ -bil 185ص ء4ج «ريسقتلا ءريثك نبا

 199 ص ؛4ج ءريسفتلا «ريثك نبا (5)

 +207.206, ص .4ج :2م « ةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نبا (6)

652 



 ابرض  ًاضيأ تناك اهّنإف «ليئارسإ ينب عم طبار لكل اعطقو ءهراد رقع يف ميدقلا نيدلل ةوزغ

 اذإف «كلذ ىلع دهشت قدنخلا برحو eia ءافلح اوناك دوهيلاف . شْيرقل  ًارشابم ال نإو -

 اوناك نيذلا ءنافطغ ىلع قيرطلا عطق لالخ نم ًاضيأ . اذه مهفتو . ةّكم تبرض اوبرض

 مهمامأ تدس ؛نكلو ءدّمَحُم ىلع دوهيلا اورهاظُيل اوجرخ دقو « E ربيخ دوهي ءافلح

 نيبو هللا لوسر نيب hiis «مهيلهأو مهلاومأ يف اوماقأف «مهباقعأ ىلع اوعجرف' ذفانا

 لوح نم تّضفناو . "الاس هدعاوق ىلإ داعو «ىبسو «لتق نم اهيف لتقو ءاهازغف .”””ربيخ
 اهيلإ تجرخف «ةرواجملا لئابقلا ضعب يف فيعض دنس ريغ اهل قبي ملو «ءافلخلا ةَوُق شير
 ىرخأو «ةكم ءارو LT ىلإ رمع اهدوقي كلتو ءةرازف ينب ىلإ ركب وبأ اهدوقي هذه : ايارسلا

 اهب ماق ss ىرخأ ايارسو «هسأر اعفار دوهيلا نم يقب ْنَم ىلإ ةحاور نب هللا دبع اهدوقي
 DAS تحمس يتلا ةّنكم نيبو مهنيب حلّصلا ضقن يف بّبستت ملف EE» ليحب نوملسملا

 . ”اعجار رگ مث «مارحلا تيبلا دنع اهب حومسملا BIČI همايأ ىضقف « ةنسب ةّيبيدحلا دعب رمتعي

LEهللا رصن ءاجو «ةرجهلا نم نامث ةنس تناك  Ms 

 «ديلولا نب دلاخ ملسأو «صاعلا نب ورمَع ملسأ . ميظعلا ثّدَحلا ويب بني أدب ءيش لك

 «نيملسملاو ًادّمَحُم نوفيخُي «مالسإلا ىلع ءادشأ ةثالث اوناك .ةحلط نب Lei ملسأو

Dsريثكا تقلا ةزعلا » LAم وعدي مالسإلاو موي تان » AS 

 ريخألا حرّصلا طقسو Vo pal ds» ءدّمَحُم هجو لّلهتف «هوعيابو «ةنيدملا يف دَّمَحُم ىلإ

 A ساّبعلا هّمع دمحم فداص Ea ىلإ قيرطلا يفو . ةكمو دَّمَحُم نيب Wt موقي ناك يذلا

 فارشأ نم ًافيرش ناك يذلا معلا اذه مالسإب هحرف ءيشل دمحم حرفي ملو .ملسأف «همّلكف

ceماي هل ادنسو  EENىلإ شرف فارشأ وعدي «دّمَحَم ةلغب ىلع هوت نم ساّبعلا جرخو  

 . 207ص câz 2م :ةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نبا (1)

 ةريسلا «ماشه نبا :رظناو .249206 ص ص ؛4ج :2م RUI ةيادبلا «ريثك نبا : يف ةلماك ربيخ ةصق رظنا (2)

cdiكلذكو . 330 297ص ص ‹4ج ‹2م  : E.L 2,t 4, article : Khaybar, (L. Veccia Vaglieri). 

 . 258 250 ص ص «4ج ؛2م ؛ةياهّنلاو ةيادبلا «ريثك نبا : يف ايارسلا هذه فلتخُم رظنا (3)

 . 268 258ص ص ؛4ج ؛2م «ةياهنلاو ةيادبلا «ريثك نبا : يف اهرابخأ رنا ءءاضقلا ةرمع يهو )4(

 .273 269ص ص «4ج «2م « ةياهتلاو ةيادبلا ءريثك نبا (5)
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 وعدي  هرودب  ماق مت « ملسأف ءملسيل لوسررلا هب يتأيو LOUE ايأ هءارو فدريو ءمالسإلا

 .ءامد كفس الو لتق الو فنع ال . ملا لصاوتيو . ملسُيو «هريغ يتأيف . مالسإلا ىلإ ةكم

 برحلاو Pa itag «هّير دمحب حّبسُي دَّمَحُمو «ًاجاوفأ هللا نيد يف نولخدي سالا ناك
 ديرب «نكسي مت «هترئاث روثت باطخلا نب رمعو «براحُت ال ةبئاغ ةكئالملاو ءاهرازوأ ةعضاو

 Pal ىلإ هوعديو ep ادَّمَحُم نكلو « سمأ Éa نم igh يتلا باقرلا برض

 «هيف has «تيبلاب فوطيف «ضراع ءاهباوبأ دنع «هل ضرعي ال edf دّمَحُم لخديو

 يف برح الو GENE DL يتلا روّصلا قّرمُيو ءرخآلا ولت دحاولا همانصأ طقسُيو
 لك نم مُهَنَمَج PAN te نمآوحن' «مَرْمَرَع شيج يف ناك ad يورت . قفألا
 يذلا «سيلبإ ىلع pes M ةريزجلا ردع  اهموي تناك يتلا à ES ىلع مهبّلأو ءلئابقلا

 ep وشكّل  وحده  jai يف هرود لئاهلا ددعلا بعلو . ضرألا نم دّرطُي نأ بجي ناك

 ةوُقلا حتت ملو «بّرلاو i تعضخف ءاهتبعرأو LS هب تبهرأف «بيجعلا ةّصقلا

 «ةوزغلا ىلع رست ًادَّمَحُم نأ يورت ةصقلا ON ؛ يردت ال ثيح نم ءاج ميظع شيج . ةرابجلا

 يف برلا ىلإ اوُمضنا ؟ مُهَعَمَج فيكف .'”هلهأو نيرا هبحص Ds ءادحأ اهب ملعي ملو
 Éu نوديري «نيرئاسلا عم اوراسف ؛يفخ عاد ةوعدل وأ «مهسفنأ ءاقلت نم à قيرطلا

 :ةّمهملا ءاهتنا وأ  حّنَقلاو هللا رصن ءاجو 4

 ةّصقلا لاوط ناك يتلا Ru نم دَّمَحُم جورخ « خيراتلا يف Us ةلعافلا تاقراملا نم

 PNAD Eu الإ نيكرشملا اهلهأ نع افعو ءاهيف ىّلصو ءاهلخد .اهيلإ JU ىلإ وبصي
 «ءالؤه حرفو «موقلا جيجض نع «ءاوصقلا ةقاّثلا وأ « ءابهشلا ةلغبلا هب دعتبت جرخ مث ءاهيف

 ÉI يف ًاكرات ءدبألا ىلإ dE يفتخيو «بكارلا حبش ءارحّصلا يف عيضيو . كئلوأ نزحو

 .3.1/110رصتلا (1)

 ةيادبلا «ريثك نبا :كلذك رظناو . 56-64ص ص ء5ج :3م ءةيوبنلا I «ماشه نبا : يف ةّصقلا لمجم رظنا (2)
 .317-368ص ص «4ج e :ةياهتلاو

 . 346 345ص ص «4ج «2م « ةياهنلاو ةيادبلا ؛58ص «3ج ءريسفتلا ءريثك نبا (3)

 . 567ص «4ج ءريسفتلا ءريثك نبا (4)

 . 52ص Sg dp RENE ؛ماشه نبا :كلذك رظناو .322ص «4ج ؛2م ؛ةياهنلاو ةيادبلا à LS نبا )5(
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 يتلا ضرألاو ؛بحأ يتلا ةايحلا كرت لجرلا نأ  ةّصقلا يف ةرم لّوألو  رعشتو . ةرسح اك ًائيش

 ال ثيح ىلإ دصقو «ةريزجلا ءالخ يف بَرلا وحن ههجو ىّلوو «هحراوج JR اهيلإ ىعس
 UN ىلإ Je ph ةعاّسلا تنذأ دقو «يردن

besروعشلا كلذ كيف اولتقي نأ نوخروُلا لواحُي , Osدعب ةّنكم نم جورا اولعجي  

ENحتفي هب ءاج يذلا هشيجب جرخف « خيراّتلا عم برض ديدج دعوم  Es Éaىلإ فاضنا  

 فئاطلاو ةكم نيب داوب' مهاقتلاف «'هولتاقيل ؛هل اوعمج' نيذلا «نزاوه ىلإ « حفلا موي شيجلا

 يف ىرت لولعجي نأ نولواحُي اثبعو . "ناك ام ةكرعملا هذه رمأ نم ناكو co هل لاقي
 نأ يضتقت «راصنألا نيبو هنيب ناك يذلا دقعلا دوبل امارتحا ةنيدملا ىلإ ةكم نم دمحم عوجر

 اوفاخ امل مهتنأمط ىلإ عراس ؛كلذل «مهيلع هرصنو calal ىلع هللا هرهظأ ام اذإ مهيلإ دوعي

 ىلإ ًاعجار ماقو ؛ ”مهيق الإ توم الو « مهنيي الإ ةايح الأ مهربخأو «ةكمب حملا موي هءاقب

 . اهيلإ قيرطلا يف مهمّدقتي مهرايد

 ءاهروُمُأ ىلع Aa ءاهريسي يذلا اهقطنم اهل رسما دجنت يتلا ةبيجعلا pa نإ
 تّنغت ْدإ اهّنأ ىلع تفقو ةّكم qu ةّصق يف ترفح ام اذإو .اهيف ترفح اذإ الإ حضتفُت الف

 «هسفن لوسرلا ىلإ تعنف ءرهابلا حاجتلا طسو دَّمَحُم ةّمهم ءاهتناب  كلذك A « حْنَقلاب

 تكمن يتلا aN ةروُس ريسفت يف ةّيورملا صصَقلا رظناو . لسابلا ملسملا هبعش ىلإ هتعنو
 احضاو رمألا كلذ ىلع LAS aSa pe هب دوصقملا نأ يف فالتخا ال يذلا « حملا ىلع

 1 .329ص «2ج ؛ريسفتلا «ريثك نبا(

 أ :مهنيب اميف اولاقف ءراصنألا هب تقدحأ دقو « هللا وعدي اصلا ىلع ماق ءاهلخدو ءةّكم حتف نيح B- EN نإ (2)

 لزي ملف .ءيش ال :اولاق SA اذام : لاق UD نم غرف ملف ؟اهب das هيلع هللا حتف اذإ للا لوسر نورت
 Se «3م ,ةّيوبْلا ةريّسلا ءماشه نبا ae تامملاو «مكايحُم ايح لا !هللا ذاعم : : يبّلا لاقف ءهوربخأ < i مهب

 . 80 79ص ص

at كلير ae pci و if ا نيد y DN ÚTE o iii Ki jai LE اإ ( )3( 
  À/110رصتلا «4 اثارت ناك 3.1 .

leo 4)ادحاو ًالوق « كم حف » ALTمولتت تناك  teaنولوقي : abb: 
 برع ةر يزج تفوتسا fe «ناتتس ضمت ملف «ًاجاوفأ هلل نيد يف ف اولخد کم هيلع هلا حتف B «يین وهف هموق ىلع

Ela)رهظم الإ ٍبرَعلا لئابق رئاس يف قبي ملو  cpهلو  h567ص ؛4ج «ريسفتلا «ريثك نيا . 
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 اذإ كّنإ :هملعأو ءةيركلا هحوُر لك هللا لوسر ىلإ اهيف [هللا ] ىعن ةروسلا هذه نف . الج
 انلْغُش غرق دقق ءآجاوقأ هللا نيد يف سانلا لخدو ؛كتجرخأ يتلا كتيرق يهو « ةّكمتحتف

 فوسلو LE نم كل ريخ ةرخآلاف ءانيلإ دوُفولاو ءانيلع مودل ايهم AL يف كب

 dal رمألاب ربخأو «هلوزن ed UE نع دمحم مهف دقو .“'”ىضرتف ؛كبر كيطعي

 حرفلا لظ يف M ءاقلل وه دعتساو «هلوح نم JAYI كحضف ءدحأ كلذل يكبي Dl ىبأو

Pلوق نم هرمأ رخآ يف  رثكي“ ناكف «دّبعتي تقو نم هل يقب ام ىضقو  Dongle 
 gi ةمالع ىراس A ينربخأ يير نإ :لاقو «هيلإ بوتأو هللا رفغتسأ ؛هدمحيو ؛هللا
 مارت ءا اَذِإَ bas LÉS ناك É «هرفغتسأو «هدمحب حبس نأ اير اذإ ينرمأو

Ets 7نس  DEنیِد ىف  edدم حَبَسَق جز  À BEOS 

"usé 

 دعي ناک A PWA عضخت نأ لجأ نم اهضاخ « «ةلحّرلا فاطم ةياهن حفلا ناك

 حاصو «ضرألا يف برّضلاو ةلحّرلا تمّقوت «ضرألا تعضخ املو LU ريغ ةهلآ اهيف

 Cu «ةنيدملا يف لحَرلا طح ee UN يقالي جرخ ed دعب ةرجه ال" : دمحم

 . ججحلل ًاتيبو ًارازم ةأشتلا راد تناك املثم GA تراصو « توملاب ةنيدملا

 يتلا ةبيطو «بحأ يتلا ةّكم «نيتنيدملا فصنأف «ةظحل رخآ ىح ًالداع دَّمَحُم ناك

 ؛هدالیم ىلوألا تدهش OL امهفرشو «دبألا ىلإ دوُلُخ نم عم امهنّكمو 60,85 تعفر

 . هتافو ةيناّثلاو

te 
 اوناك . دمحم لوح « مالسإلا يف « عبس تاّيصخش نیب Que > Ep ةصق عيدب نم

 تءاج ةعاس هودناسو «ًاعينم دس دمحم لوح اوماق ؛ةعبرأ ةكم ىلإ ريّسلا ىلع مزعلا دنع

 .567ص A ءريسفتلا ؛ريثك نبا(1)

 مث ؛تكبف . iles دق هل : :لاقو «ةمطاف هللا لوسر اعد AGE هرعت TE jp تلزن امل (2)

 ا يل يلهأ لوأ كإف ءيربصا : لاق مث ؛تيكبف « هسفن QE هلأ ينربخأ : تلاقو «تكحض
 .566ص «4ج EN «ريثك نبا

 .1-3 /110 رصنلا (3)

 ۔567ص ؛4ج ؛ريسفتلا «ريثك نبا (4)
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 مزعلا داقح دق دم ناك يتلا برحلا فقوو A «حلتملا as شر

 ةعبرألا ءالؤه .هدنع اهل طّسوُتلاو اهبلط هلثم اوضفر «شْيَرُق بلط LS ضفر ذو .اهيلع

 بسح «دارفنا ىلعو ءرخآلا دعب دحاولا ةّصقلا مهتلوانت . يلعو نامكعو رمعو ركبوبأ مه

 دنع ةعبس اوحبصأ مث PU سفك نع رخآلا دعب دحاولا اورّبعو ءدراولا بيترتلا اذه

 ابأو «مالسإلاب دهع ثيدح لازام يذلا ديلولا نب دلاخ ةّصقلا مهيلإ تفاضأ ْذِإ ؛ شْيَرُق باوبأ

 .نيح ذنم املسأ iI ساًبعلاو نايفس

 ليمج قرشُم دغ نم نيملسلل da هت ام « قيرفلا اذه يف رظاتلا ىلع بيغي الو

 عطاقلا مالسإلا فيس دلاخو ءنودشأرلا محم افلخ لوألا ةعبرألا ٠ ةعبسلا ءالؤه JE يف

 لخدو etes . نّييسابعلا لصأ ساّبعلاو co ol نايفّسوبأو ءريهشلا

 ءاهسان تراتخاو cle ةّصقلا تّدعأ «هسفن دَّمَحُم ,DE ءًاجاوفأ هللا نيد يف ساّنلا

 CU ناك هّنكلو «رغصي دقو «نأشلا ربكي دق «نأش مهل نوكيس ريغ سيل «رفن ةعبس

 .col ةلاسّرلا ملاع يف ةِّيدَّمَحُْلا ةلحّرلا تأدب دم ae تناك اذإو oai مهل

 اههجو تلو USU «نيقومرم ةباحص مهتلعجو «يلعو نامئعو رمعو ركب يبأ ىلع ةّيعرشلا

 نب دلاخ اذهف .ًاريثك ابر دَّمَحُم نم مهتبرقو «فاطملا ةياهن دنع ساّبعلاو نايس ابأو ًادلاخ

 GIE نم E هللا لوسر لخدو ءءاَدَك نم Sa ىلعأ نم لخدي نأ" دَّمَحُم هرمأي ديلولا

(Dيذلا فوختو ءال هللا لوسر ىلإ كم نم نايفسوبأ جرخو  OSيف اندزو ؛دقعلا ددشا ؛دّمَحُماي :لاقف  
e iali؟مكلبق ثدح نم ناك له «تمدق كلذلو : ل هللا لوسر لاقف  à JUSموي انحلصو اندهع ىلع نحن هللا ذاعم  

céريغ ال  Vsيف اندزو ءدقعلا ددج :لاقف ءركي ابأ ىتأو , هللا لوسر دنع نم جرخف  AUلاقف  
 نب رمُع ىتأف «جرخ مث . مكيلع اًهُنعأل مكلتاقُت رذلا تدجو ول ؛هللاو 26 هللا لوسر راوج يف يراوج :ركب وبآ

 امو هللا هعطقف انب هنم ناك امو هللا هقلخأف ae انفلح نم ناك ام : oL نب رمع لاقف ؛همّلكف ؛ باطخلا
 لاقف ؛همّلكف coté ىلع لخد مث .؟رش محر يذ نم تیزج :نايفسوبأ هل لاقف . هللا هلصو الف ءًاعوطقم هنم ناك
 هللا لوسر باحصأ نم دحأ سيل À ؛نايفتس ابأ اي :هل لاقف Te مّلكف «[ . . ] هللا لوسر راوج يف يراوج :نامثع

É2م « ةياهتلاو ةيادبلا «ريثك نبا ؛'راوجب و هللا لوسر ىلع تاتفی : idg321-322ص ص . 

 Sp ؛ماشه نبا دنع LA يلع ىلإ ئجتلت نا لبق د اهسفن ىلع رودت ريثك نبا اهدروُي ينل ةّصقلا نأ ظحالئو)
 اضرغ :كاذو اذه دنع كش نود  مدخت يهو .يلعو y ركب يبأ نع الإ ربخُت الف La Lai نم بيغي نامثع

EL 
 . 334ص :4ج :2م « ةياهتلاو ةيادبلا ءريثك نيا (2)
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 « ةنيدملا فصن ىلع اذه لخدي ءدَّمَحْل ًايزاوُم نوكي نأب فرش ْذِإ ءاهل ليثم ال ةّيعرش بستكاف

 اذهو .اهتاذ ظافلألا امهنيب تّوسف «ىدك نم كلذو ءادك نم اذه يناثلا اهفصن ىلع رخآلاو

Aسلجيو «ةعرسب ملسُي  del DREفارطأ اهب فوطي ءدَّمَحُم ةلغب  

 «[ . . ]هللا لوسر ةلغب اوأر اذإف ؟اذه ْنَم :اولاق «نيملسُملا نارين نم رانب“ رم LÉ à شيجلا

 مل يتلا ةلغبلا لضفب « ةّيعرش بستكاف . “ال هللا لوسر ةلغب ىلع هللا لوسر مع :اولاق

 ملاعلا نم اهلو « بورا يف اهطسقب كراش يتلا ةلغبلا كلت ءدَّمَحُم ريغ دحأ لبق نم اهبكري

 ابأ راجأ cod ةباحّصلاو شيجلا هب فرتعاو ؛ةّيعرش بسنكا اًملو . بيصن سّدقّلا

LÉزجع ىلع هءارو هلعجو  RINءأريثك هب فاطو  aiنم هاجنو ءدَّمَحُم ىلإ هلمح  

 LE ةلغبلا تضكر' ؛ٌنكلو «هقنع برضيل ؛ ةلغبلا ءارو يرجي ناك يذلا رمُع فيس

 ىلع De يبأ مامأ ساّبعلا : ةعيدبلا ةروصلا رظناو .””ءيطبلا لجّرلا ةئيطبلا ÉCU قبست

 A pans DUAL يبألو «ةرادصلا ساّبعلل ؛ْنكلو Las ةّيعرش ابستكا !دَّمَحُم ةلغب

 ينب نم لضفأ ساّبعلا ينب نأ آموي خيراتلا يوريسو . "نايس يبأ ىلع لضفلا سابعللو

 . . .مهتلود نم ريخ مهتلود ّنأو ءم

 ءايندلا يف هنّطُح تهتتا ًادّمَحُم DY ؛ حلا دعب امل ةّصقلا aiel ءنذإ رفن ةعبس

 . ةرخآلا نع ثحبي .DV وه اهو

 . 331ص .4ج «2م :ةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نبا (1)

 331ص 4٠ج ء2  ةياهنلاو ةيادبلا «ريثك نبا )2(

 : يزاغملاو يعامتجالا لايخمل ةلأسم ويليج دولك هيف جلاع يذلا لاقملا رظتا )3(

Claude Gilliot, Imaginaire social et Maghûzî: le ‘succès décisif” de la Mekke, in Journal asiatique, 
n°. 1 - 2, 1987, pp. 45 - 64. 
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 :يناثلا لصفلا

 :توملا زيلاهدو ةايحلا تاتاح يف ةلوج 1

 رعشتو . برغي ةنيدملا ىلإ سمأ هتذخأ يتلا ةلحّرلا ديعُي ًاحبش da ًارداغم دمحم دعتبي

 نمو . fist نرو Red es - هلق ناميإلاو ةنيئامطلاو »5 ألمت ةنيكسلاب

 .ًءاضفلا ديِشتلا معيو .' . .اتيلع ردبلا لبقأ” : ىلوألا ةلحّرلا ديشن ًاددرُم ىدّصلا عجري ديعب

 هتلحر يف ًاتماص ناكو .ةايحلا ت يح برغي ىلإ هتذخأ يتلا ىلوألا هتلحر يف ًاتماص ناك

 لب ءريصملاب ًايضار كلت يفو ةلحّرلا هذه يف ناكو . توملا ثيح برثي ىلإ هتداعأ يتلا ةيناتلا

 وُه اهو «توملا نم ًابراه Éa نم سمآ رف .رورسلا حضفي ال ءايح يف Ds ءًارورسم هب ناك

 ىلإو ةايحلا ىلإ قيرطلا قشي ناك فيك لجّرلا اذه رس نع لءاستتو . توما ىلإ مويلا ريسي
 توي ِهّنأك هترخآل لمعي شاعو ءًادبأ شيعي هلاك ةايحلل احم شاع ؟حرفلا فنك يف تولا

fasالو ؛ءارخأأرمغتو «هتايح رمغت ةداعسلاب رعشتو .  as UT à SON gesديرف  

 شماقلق وه الف «ساتلا ةفاقث ىلع ةديدج توملاب هتقالع «ىرخأ ةلالس نم «هعون

 ناك .دنهلا ءاَمَكَح نم ميكح الو یّسْوم وه الو «تش ثدارز الو اذوب وه الو «سایزرت الو

 ءدحأ ُهّهْنُك فرعي ال يذلا ءاملا طيحُم ءارو كلانه «ةايحلا تاهاتم يف le Las هلبق توملا

 عم ءاقلو ON عم ءاقل توملا Le ءرشب طق لصي مل ثيح ؛لبجلا ءارو كلانه وأ

 . تامملا ىح ءرملا اهشاع يتلا ةايحلا هبش ال يتلا ةايحلا
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 دوقي ناك » كلذ نم سكعلا ىلع وه لب ءةداعس ناك مهدنع تول نأ نظن ال ؛ نكلو

 112085 سداه ملاع ثيح ؛ضرألا قامعأ يف ءًاديعب كلام «تاملّظلا يف متت دت ةايح ىلإ

 ةايح هّنكلو ؛ةايحلل Cu ًافقو سيل توملاف . "”همسا ركذ نم بهرتو «نانويلا هفاخت يذلا
LES sc Urي وا  

 بنذ ىلع ؤرما اهيف بقاع الو a ريخ نع ؤرما اهيف ىزاجي ال ءاهتقباسك رش ىرخأ

 .ًاريبك ءاقش لاطيألا اهيف ىقشي « هفرتقا

 ةجاهولا سمّشلا دلب يف رولا دهش يذلا ينانوُلا ركفلا يف ف ءاقشلا اذه Cds دقو

 ةلّصلا تعطقنا مت . "5 ةّيربلا اهتفرع يتلا مؤاشتلا opte مضقأ نم ةروُص ؛ءاقرّزلا ءامسلاو

 RD «ةقحاللا روُصّعلا يف نانوُيلا تسمغناو «ىرخألا ةايحلاب

 Gantes .دوُلُخلا بارس نع رّبعُت نأ هلالخ نم دير «ليمجلا دسجلا تحن يفو «توما
 وم

 . ”هيحجلاو توملا ناسنإلا ىسنيل ءًالجبم ًاميظع

 ةباتكو ًاتحنو ًاريوصت ناك اهّنف نكلو . ةميدقلا رصم ايجول وتيم ترولبت نفلا ملاع يفو

 كاذ وأ هلإلا اذه ةروص ضبرتف «توملاو نزلا ةأطو لقثو pat لالجب رعشُي «ىتوملا لوح

 .ريصملا ةاسأمب VE à مّرهلا يف ميظعلا كلملا ءايموم موقتو ءرشبلا هل عضخيف «دبعملا دنع
Ea 733 < 1 و  

 «لوهجلا نم موقلا مؤاشتب ثّدحُيو DIU LE «توملا هيلع مّيحُي ملاع نفلا رصمف
 ريغ توملا نم ءازع الو . بيرلا توم ا لظ يف الإ ةايحلا هيف ميقتست YLS دوجولا مهلعجو

 ©”بيرقلا هتوم ىسنيو «ناسنإلا يشتنيف ءرابكلا ةهلآلا برضي «توملا

 .Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Hadès : يف aÿ& رظنا (1)
Jean Markale, Les mystères de l'après - vie, pp. 108 - 109.2( ( 

 كب هتاظحل شيعي هرضاح ىلإ ىربناف ءايندلا هتايح رصقو ريصملا ةّيمتحب ناسنإلا روش نم تأشن ةمكحلا نإ" (3)
 : سرد نم سوريموه هفّلخ ا ًاذخآ « ىَوصُقلا ةليضفلاو ,PU ةّحّصلاو بابّشلا : هب هل حمسي ام عميو ؛مهن
 ميظعت ىلإ ناسنإلاب عفدت ةايحلا ايديجارت ىرت نأ تاقرافلا نمف [ . . ] . tes «كحراوج لكَ كرضاح شع'

 هتايح تسدقتو ءلامكلا GE «هتاذ ىلإ ناسنإلا ىربنا «دودخلا زواجت ناسنإلا ىلع ةهلآلا تّمّرح ذإف «ةايحلا
 : سدا ةمدخل ةعامجلا عتمأ ام فيظوتو دسجلا لامجو سنجلا مّيقو ةايحلا ةعّم يف نيدلا هلك فشتكاو ؛[.. ]

 :رظنا . "بدا او É ضورعلاو ةيضايرلا تايرابملا تناكو «ءانغلاو صقرلا ناكو «باعلألا تناكف
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, p. 275, 

> 
 :رصم يف ىرخألا ةايحلاو توملا لوح رظنا (4)

Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 109 - 112; Erik Hornung, 

Les dieux de l'Egypte, L'Un et le Multiple, pp. 138 - 139. 145. 
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 يف ماظتلا es DIU ناك .ةرخآلا gal ريبك مامتها تاذ ةينوعرفلا رصم نكت مل
 ام يف ضونلا تيتو asus» ءًاديدش ءامعلا نم اهفوخ ناكو .ةايحلا َرمتستف «نوكلا

 هرود يهتنيف ءًائيش ةايحلا دعب ناسنإلا يقالي نأ رظتنت نكت مل اهّلعلو «ةايحلا دعب ناسنإلا رظتني

 . هناكم شيعيف «هريغ أشنيل HAN يف

Nag 8ر ا 0  K E۴ 4  
 حاورأ مث «هدحو نوعرف حور دوخ يفو «برلل ىرخأ ةايح يف دقتعت تناك

 «كلذ ادع امو «”نيبرقلا نوعرف لهأو Ey ةّنهَك :ةّبردلا قيرط اوقش رع نيظوظحلا

 ةايحلا sl هلقثي «ناسنإلا بيغيف . دوُُخلاو ةرخآلا ملاع يف هل ناكم الو ءهل ركذ الف

Luهب دیشي ءرجحلا ىلع رجحلا فصري  Le peرداغ ام اذإ ةلحّرلا نوعرف لصاويل  

 . اهيف بير ال ةيتآ ةعاس ىف ءايندلا ةايحلا

EE teeةايحلا سف مّلعُت ةفسلف ةيذوبلا تماق «  

KORTتنمآذإف .'  étةعاس توغ أدبن  mAلجل ةعاس انداسجأ بيصي ي لالحنالا نأو  

 قشن تربنا et y ناش رداتملا مادعإلا مح يهو «توملا ببس ةدالولا Oly ءانب

 غوبل اهنم pa ىلإو LAN ةايحلا ىلإ شي Ée عافترالا ىلإ « ميلعتلاو ةيردلاب «ليبسلا

 اذه مني الو ."”تومأللا ىلإ ةيّدؤُلا باوبألا حنت” نم RS ءديعبلا ةقارشإلا ملاع

 ءقيرطلا يف دسجلا عيضيف «ناسنإلا يف لئاز وُه ام ذو اما A تاذلا يتب الإ عافترالا

 ذإ ؛حورلا نال ؛ حورلا عيضت مف .دسجلا سنج نم اهّنأل ؛زئارغلا لوزت هلاوزبو «لوزيو

 لصحيل ًانابرق us «ساوحلاو ءاضعألاب À ءهنم تراص دسجلا كلذ يف دم تنكس

 اذإف ."يقطنم ماجسنا” نم نوكلا ىلإ ناسنإلا ts امب روعشلا نادقف لظ يف دوشنملا صالخل ا

  دبألا ىلإ. دقفو OLS يذلا وه هنأ لهجو « هتاذب ناسنإلا ةلص تعطقنا تاّيلمعلا هذه تّ

 ءيش يف «رخآ دلوُيف «دلخي اهدنع .هنوقرعتي نيرخآلا لعجي ام وأ «هسفن fan هلعجي ام

 نم هعنميو «ضرألا ىلإ هّدشي امم ناسنإلا صّلخُيل ؛ ةمئاد ةيرد «يَذوُبلا ميلعتلا وه كلذ .رخآ

Erik Hornung, Les dieux de l'Egypte, L Un et le Multiple, p. 147.(1)  

Jean Markale, Les mystères de l'après - vie, p. 12.2( ( 

Jean Markale, Les mystères de l'après - vie, p. 9.3( ( 

(4) Edward Conze, Le bouddhisme, p. 27. 

(5) Edward Conze, Le bouddhisme, p. 27. 
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 دسجلل ناكم ال Jip WÉ دولا ملاعو . داليملا ةعاس دوقغملا دولا ملاع يف قيلحتلا

 لقتنيو ءآبارس Jen ءيشأللا دوُلُخ نأكل ىٌح «سحلل الو ءركفلل الو ءحورلل الو هيف
 ىلإ ريدغ نمو «لبج ةّمق ىلإ لبج ةّمق نم لقتني يثيملا رئاطلاك «ءايشألا نم كاذ ىلإ اذه نم

 ةيفاصلا à لبجلا يف ةريحبلا كلت ءدوشنملا نطولا نع ثحبي «رارقتسالا فرعي ال «ريدغ

Pauنأ ءماس فده وذ ميلعتلاو ءدوُنُخلا ريغ دوخ او ءناسنإلا ريغ ناسنإلا اذإف .  Eh alé 

 . ملأت نأ نود ديلولا عضت OTEN ا مّلعُت املثم ءملأي نأ نود توما

 ناسنإلا اذه ىلإو .ادزام اروهأ لظ يف «سراف دالب يف ناسنإلا أشني ملألا ملاع يفو

 ليبس يف ًادهاجُم ةايحلا يضقيف «تناك امثيح ّرّشلا ىوق براحُي Ol :ةيماس ةّمهم لگو
dtءادعأ نم صالخلا لجأ نم  LSضرفو  EN 25 plربصلاب دّلجتلا ىلع » 

 ىلع ايندلا ةايحلا شيعت سراف دالبف .نوكلا ددجتيل ؛ ةنس لك سأر دنع نيبارقلا برقي

 لب :تاّذلا يفن لظ يف دولُخ نع ثحبت الو «ةايحلا نم ةبراه توملا نع ثحبت الو ءاهنالع

 يف ايندلا ةايحلا لصاوُي يعامج لمع اهدنع ةرخآلاو .ًابيصن ةرخآللو «ًابيصن ايدل تلعج

 نوبرقيو «برقيو «هلإلا لوح ساّنلا فتليف « ةعاسلا مايقب ادزام اروهأ نذأي ةعاس دّدجَتلا اظ
 ىرخألا ةايحلا اذإف .ةديدج ةايح يف «ديدج نم نوكلا قلطنيف ءدوُلُخلا مهحنمي مك «نيبارقلا
 «ةنّسلا سأرب موقلا لفتحي امدنع ؛ةنس لك سأر دنع Li di ديدجت روص نم ةروص

 . ءدبلا OU GE ÉS هلإلا لمعل ًاديلخت نيبارقلا نوبرقيو

 بيحلاو ءاكبلاو حاوثلا اهيف رثكي «ةريسع موش ةعاسو ءهوركم ملاع سرا دنع توملاو
 - ىتوملا عم لماعتلا يف مهمسارم بسح اوناكو .راحتنالاو برّضلاو مطللاو بدّنلاو ليوعلاو

 ىتح Lots نكامأ يف مهنوعضي وأ «مهاتوم نوقرحيف ءاهّداوم تّتفتو «داسجألا شعت نوفاخي
 «رخآلا ملاعلا ىلإ داسجأ ريغ نم مهدنع حاورألا رفاسُتو . عابسسلاو رساوكلا رولا اهيلع ينأت

 يقتلت لوهج ا ءاضفلا كلذ يف كلام . باسحلا موي رظتنتو «ءامسلا يف دّعصتو ءرسجلا ربعتو

 دساف ناك اذإو «ةايحلاب معني ادزام اروهأ لظ يف شاع نيدلا بّيط ناك اذإف «ناسنإلا تاذ حورلا

 Peas الو «نوكلل دّدجت ال يح ؛ تاملّظلا دالب ىلإ ةيتاعلا حيرلا هتلمح نيّدلا

(1) Edward Conze, Le bouddhisme, pp. 28 - 29, 

. Mircea Eliade, Histoire des croyances es des idées religieuses, t. 1, pp. 340 - 347 : رظنا (2) 
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 ىلع ينيدلا اهلاع جوو « ةّيماّسلا تافاقتلا ىلإ رورملا ءرملا ىلع لهسي سراف دالب نمو

 اه ساّنلا ةرخآو .ةايحلا لجأ نم داهج SU» مهتايحك انه سالا ةايحف . هلاكشأ ددعت

 rakie مهضعب اهل دعُيو ءاهلهاجت مهضعب لواحُي ءاهيف بيرال ةّيمتح « كانه مهترخآك
 .اهلجأ نم الإ نورخآ شيعي الو

 الك . ةلدابم ةقث ةقالعالو «ريبك لو ةقالع «مدآو وهي نيب «ءدبلا يف ةقالعلا نكت مل

 شيعي ةّنجب مدآ ىلع 0985 لخبي مل fs ةعدخلاو ةييرلا نم ملاع يف امهنيب أشن ءيش

oل ا  iE 

usةرجّشلا نم لكأي ال ىَّتح زجعلاو بعّرلاو فوخلا هيف " . 

 ds ءاوح نم ءارغإب  مدآ ن کلو

 نم الكأو PLGA لب «توملل ةرجش  رمألا عقاو يف نكت مل ٌرشلاو ريخلا ةرجش نأ
 امهنيعأ حتفنت نأ فاخي ناك ge ةبعُل تفشكناو Eh تقدصف .ًاتوم اتو ملو ءةرجشلا

 .دلخيو «دبألا ىلإ ايحيف ؛ ىرخأ ةرجش ىلإ مدآ دي aE نأو «يفخُي ناك يذلا معلا ىلع

 قلل ا ءاًدشأ نم ًاسنج ةايحلا ةرجش ةسارح ىلع ماقأو « هترضح بانج نم هجارخإ ىلإ عراسف

ets Cystite,توملا ملاع ىلإ دك ا ملاع نم جرخأو « مدآ مامأ اهيلإ  

 .ءيش هدعب سيل يذلا

 GE ريغ سيل اتوم لب «توملا دعب ةايح فرعت ال'  ىلوألا اهصوُصُت يف  ةاروتلاف
 لوطأ مهحنمي يك اولّسوتو «هيلإ اوبرقتو ءهودبعف ءرشبلا نم رأثي برو «رشبلاو نوكلا قلاخ

 موي كال ؛اهنم لكأت الف 8 is ريخلا ةفرعم ةرجش Gly .ًالكأ لكأت نجلا رجش عيمج نم [ . . ] :هل لاق ْذإ(1)
 . 17.16 /2 «نيوكتلا رس « ميدقلا دهعلا a توم اتوم اهنم لكأت

 ٌريخلا نيقراع هللاك نانوكتو ءامكنيعأ حتفنت هنم نالكأت موي هلآ ملاع هللا لب .اتومت نل :ةأرملل ÉL تلاقف” (2)

 دهعلا 1 . . ] امهُئيعأ تحتفناف . لكأف ءاهعم Cul. US تطعأو «تلكأو ءاهرمث نم تذخاف «[ . . ] ءًرشناو

 ميدقلا ٠ $  peنيوكتلا 7/3

 ةايحلا ةرجش نم ils Bad ؛ّنآلاو A ge“ نم دحاوك راص ناسنإلا اذه : هلإلا "بلا لاقو *(3)
Lalهجرخأ . دبألا ىلإ ايحيو لكأيو  UNّماقأو ؛تاسنإلاّدّرَطَم . اهنم ذأ يتلا ضرألا لمعيل ؛نذَع  

 .22/3-24 :نيوكتلا رفس ؛ ميدقلا دهعلا ء ie قيرط ةسارحل le فيس eu SOU À يفرش
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 دقو .""اهريفاذحب اهوذّقنو «هميلاعتباوذخأ ام اذإ نوبلطب مب مهيلع دوجيف ؛ اهنلغأو ؛ةايح

 Ps نأ اوؤاش ام اورّمعف ءاوبلط ام مهءايبنأ داز

 eo نم هردق هيف شيعيف «ًاموي ناسنإلا موي ed ال ًاعساش ءاضف ةايحلا تناك

 ةايحلا لصاوتتو «هرودب وه يضم o « شيعي نأ هل بُک امك هيف شيعيل ؛هريغ ينأيو « يضمب
 ءاهدعب ةلحر ال يتلا ةلحّرلا ةياهن ناسنإ E ىلإ ةبستلاب ناك توملاف . كاذ ريغو اذه ريغب

LESةايحلا ىلع » LEوأ سراقلا دربلاب باذعلاو هيتلاو يفتلاو جارخإلاو درطلا لظ يف ْنإو  

 .راتلا يف ءاقلإلا وأ مطالتملا جوملا وأ رصرّصلا حيرلا

 وأ فيلات a Ali اهرافسأ ضعب يف الإ اهقرافت ملو «ةاروّدلا ةعزتلا هذه تمزال دقو

 هوب هيف عفتري ةعاع ةياهنل موي يف تدقتعا ذإ ؛ SU تلءافتو :ًاديدج ىحنم CSS ءًاعمج

 .لبايو نيّتلاو ةّيحلاو ناسنإلاو نوكلا LU هل انيدم ءيش É حبصيو « لباب ةهلآ ىلع

 ىطُخ دوقي «بكرلا LU يف هَوُهَيريسي ؛اهموي AM ريخلا ىلع مئاقلا  هدحو  حبصُيو

Jean Markale, Les mystères de l'après - vie, pp. 10 - 11.1( ( 

 نولس سمخو Ugi isl es «ةنس رشع A ةثام عست ثيش ثارمعو ءةنس نيثالثو ةثام عست مدآر مع (2)

 cs ن ny pes معو ءس نيعستو اسمخو ةلام AS لهم a ينس رشعو ةلام عست ايف رسعو
 LUS شاعو «ةنس نيسو ًاعستو ةئام عست AU شاعو « ةنس ns اسمخو ةثامئالث خونخأ شاعو «ةنس

 «20 ء17 14 11 68 65/5 «نيوكتلا he « ميدقلا دهعلا ؛ةنس نيسمخو ةثام حست حوت رمعو «ةنس نيعبسو ةثام
 ليئارسإ ينب ءابنأ ناك ام ىلإو « «ةليوطلا رامعألا هذه ىلإ ةيمالسإلا ةيبرَعلا صَصَقلا تربنا دقو . 29/9 ؛31 627 123

 نيرخآلا ءايينأ تابف ءرتتلاو ةهكفلل حلمي ام ةديزملا رصانعلا نم اهيلع تفضأو EN ترق ءةدايز نم هنوبلطي

 aa اهيف متي ءتوملا دعب ىرخأ ةايحل الهجو بلا ane مهصّصُق تتايو «تولا نم فوخلل ةروُمم

pabيتأيس يذلا هنبا دواد ىلع مّركت  bajالإ حوللا يف هل بّتكُي مل هنأ ملع امل «هرمُع نم ةنس نيعبرأب «هدعب اليوط  

ÉS ceةيقاب هل نيعبرأب حاحلاب بلاطو «دواد ىطعأ ام هباسح نم هل فذدخو « هلجأ لح امل كلذ يف عجارت » 

 «هلجأ ER LITE يف ةايحلا ّبحأ امل بلاط سيردإو .(41ص «سلاجلا سئارع ؛يبلعَتلا) ءاهنم نكمف
Sassددرتب ملو « المع دادزي' ىٌح شيعلل لوطأ ةدُم نم  Olرهظ ىلع بكريف « يوت اكرأط - كلذب زوفلل  لمعتسي  

 كلذ لك ىرخأ م هيلع ربصي نأ هوجريف « توما كلم یدل هتطساو نوكيل ؛ءامّسلا ds ed نم كلم
 ص «3ڄ ءريسفتلا ءريثك نبا) « تولا كلمو دبعلا نيب ةموامو ةراجتو باسح رامعألا اكو HE بلاغ بلاد

 نأ  هتعاس تءاج -ÚJ لواح « ىعوأو «هنم عمسو «ةرم مك "بلا ىقتلا يذلا كلذ ۔ یسوم ges .( 123-124 ص

 Lilo اهشاع «رخأ تاونس نم هنبكمت نم ادب بلا دجي ملف ءاتساخ درو « هنيع أقفو «تولا كلم ملو ءاهنم تلغي

 . (370ص « 1ج « 1م «ةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نبا) «كيشو ثوم نم ًايراه «ضرألا يف
 )3( ,Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.2 م. 239.
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 « لباب A à مهاداع نم ىلع باقعلا مهلجأ نم طّلسُيو ؛ ةدوعوملا ضرألا ىلإ ليئارسإ ينب

 ءاحنأ يف اورشتنا نيذلا نيرجاهملا عوُمَج يقتلت ثيح ؛ سدا تيبيو « ةّيرخلاب دوهي زوفتو

 ىلع ىرخألا ممألا نولمحيو «نورثاكتيو ؛ةراضحلا نودّيشيو «لكيهلا نونبيف « ةطيسبلا

EANدوعيو . هَوْهَي نيد يف  Gساّنلا بقارُي ءيلاعلا لبجلا ىلع «نويهص دنع سلجيل  

 , "”صالخلا نوكيف OU هنوصّصخُي «ًاعباس اموی ةحارتسا يفو Eas LU مئاد لمع يف

 «باقعلاو Leg ليئارسإ ونب عضو A خيراتلل ةديدجلا ةروُصلا هذه ji يف

 تلزلر الو اكد لباب تكد الف .مويلا كلذ تاي ملو . يتآلا مويلا كلذ نورظتني اوقبو

 بدأ رهظ نأ كلذ تاعبت نم ناكف à ”ىرخألا ممألا كوب كَما الو ءاهلازلز ضرألا

 . اهنم موقلا Kas «ضرألا رهطيل ؛ حيسملا ءيجم ودشي ديدج

 «هوهي ريغ اير سانلل بصنيو « هيزح ئشنيو «دوهَي عم عطقيل ءاج SI . حيسملا ءاجو

 هل انبا حبصيف aile ةلزنم ناسنإلا عفريو I يف رهظيس [ يذلا ] هللا توكلمب'رشبيو
 نوحبصُيو ءطق اهيف مهل نّككمُي مل يتلا ضرألا يف ءارقفلل Kas «رشبلل Ca ناك نأ دعب

up < 
 برلل ةباحص

 هل ليثم ال اطير توملاو ةايحلا نيب طبرت لوألا ةّيحيسملا ملاع يف ةّيركفلا ةموظنملا تناك

 بلص ءاوسو .هللا نبا حيسملا ىسيع AST VE امهل لعجتو « تافاقلا نم مّدقت اميف

 gs fs ءاهنم طبه مث «توم وأ بلص نود ءامّسلا ىلإ عقر وأ «ثعُب مت «تامف «ىسيع
 لبقي يذلا يشيملا ريمّضلا ىلإ باستنالا" نم اهنكم « ًاديدج ًاباب توملاو ةايحلا ىلإ ةرظّتلا ىلع

 Lys ًادوعص ءامسلا ليبس [bu كلسي ْنأو «مهروُبُق نم ىتوملا موقي نأ ةبوعص ةيأ نودب

 ءيش ال ةياهنل ةروص هنوك  كلذب ,OS ."”اباهذو ةئيج ضرألا هجو ىلع لقتني املثم

  (1)ميدقلا دهعلا  e؛15 14/43 ؛16 14 98/41 0-411 ءايعش] رفس 1/44 .5» 26+ 44/ 6+ 18/45-

 26.25 /49 2  4/5١؛5_ 12/52 .

(2) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.2, p. 242. 

 ( JAOءاقو 11/19
 )4( ,Ernest Renan, Vie de Jésus م. 233.

 .396ص ءىراصتلا ىلع IN يف يمالسإلا ركفلا «يفرتشلا ديجلا دبع (5)
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 يتوأ ا انيعتسُم ساّنلا ىسيع اهيلإ اعد « ىقبأو لمجأ ىرخأ ةايحل cé ةلحرم تابو ءاهدعب

 نم سَ هب ْنَم olis os Bin se ىلع En نم

 P نيطايشلا سيئر ل UN ةرمإ تحت لمعلابو رخّسلاب يمر ىَّتح « ىتوملا يِبحّتو ٠سا

 دل ا ملاع نم ةبيرق ىرخأ ةايح ىلإ ةوعدو « عقاولا سالا ةايحل CE ىسيع ناك
 اومعني نأ اهيف اوعيطتسي مل مهّتكلو «ساتلا اهّبحأ يتلا ايلا ةايحلل ًاليدب موقت «لصاوتلاو
 «هبنج ىلإ رهّسلا مهنم بلط موي ءرمألا كلذ هذيمالت عم هسفن ىسيع برج دقو . دولاب

 ge ie ال نأب نمآف « ةليقتلا مهنيعأ حن 5 اوعيطتسي ملو ءاومانف «توملا ةضبق نم تلغي ىح

 . ©ةحاّرلاو مولا ىلإ ؟رطضمم مهاعدف ؛ ةعاسلا تبرتقا دقو  توملا

 ,LUS وأ ًابلص « اين دلا ةايحلا ىسيع رداغو

 ّنكمأ نإ ؛هاتبأ اي' :هلإلا يف حاصو ءيلصُ ههجو ىلع رخ اح توما نأ نقيأ امل
 رّبعف «"ةعاسلا هذه نم ينج ؛ بألا اهّيأ اي" : هيف حاص وأ ٠ ساكلا هذه Le ربعتلف

 ؛ملألا ةّدش نم خرصي نأ توساّنلل ديال ناك «[ . . ] ؛ةوسقلاو مالآلا ةّدش نع". كلذب

 .ملألا بانتجا يف ةّيعيبطلا هتبغر نع ًاربعم

 دحللا ىلإ دهملا نم ةلحّرلا يفو «توميو eg. AUS نأش هنأش  ىسيع ناك

 وعدي ةلاسّرلا ىلع ماق نأ SRE ؛ لمعلا نم ولخي داكي ًاريصق ىسيع دنع ناك «ًانمز شيعي

 ريغ نكت مل يتلا ايندلا ةايحلاب مؤاشت ىلع Ya هلمع ناكف LU ذالو ءساّنلا رداغ «مّلعيو

 .34 /9 ىم ليجنإ :كلذك رظناو . 15/11 ءاقوُث ليجنإ (1)

 Qu نأ هيلإ بط ذإ ؛ شما قلقل عقو Le هبش نم ةثداحلا هذهل ام ءرملا ىلع ىفخي الو . 36-46 /26 « ىم ليجنإ(2)

 موتلا رهق يف لشفلا لكشيو .(100ص «شماقلف ةمحلم) «ىركلا عيرص طقسو «ءانيع تلقثف «ماني الو ءأظقي
 لإ ؛ مّلعَتلاو ةيردلا لاجم يف ةبرجت رسعأ ةمئاد ةظقي يف ناسنإلا ءاقيو مونلا رهق ' ناك ذإ ؛ دوا ةيرجت ضوخ يف ًالشف

 :رظنا . "دولا ps يرشبلا هعضو ناسنإلا زواجت ىلإ يمرت يه
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.2, p. 321. 

.39/26 a ليجنإ )3( 
CCR 

  (4)ءانحوُي ليجنإ 27/12

 ) )5ليجن]  e gص ءريسفّتلا 258
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 هسفن مّدقف ؛هعابتأ ىلع ةأطو El اهلعجي نأ هتقيرط ىلع لواح «باذعلاو مالآلل ءاضف

SS 
 ماعط نم «تازجعملا لضفب ىسيع هحنمي Le اهيف لكأي «ىعسي الو «ناسنإلا اهيف ىقشي

٠ eeال آيقاب ماعطلا لظيو « عبشيو « لكأيف  Paia . 

a Eee Lesهدعب نم ىسيع عابتأ ماق ؛ ”ىرخألا ةايحلاب اهركذ نرتقي  
 ءابيصن همحل نم نولكأيو «حيسملاب ءادتقالا ىلإو ايندا ةايحلا يف دهّزلا ىلإو ءاهيلإ نوعدي
 تنرتقاو ءاضرف اهيلع a A يذلا ٌمؤاشتلا LÉ ءايحلا رداغُي ملف «ًابيصن همد نم نوبرشيو

 . ”اهريغ ةقيقح ال يتلا ةديحولا نمّرلا ةياهن مويلا اذه لّكشتو « ةمايقلا مويب ةلاسّرلا"

 دقو  اهيف اودجو ذإ ؛ىسيع مايق ةزجعل احضاو ئدص JE لامعأ تناك دقو

 الملا ىلع ريثأتلاو «توملا دعب ةايحلا !دبم خيسرتل مهتصرُف توم دعب ًايح مهنيعأب هودهاش
 هلصأ يف ناك يذلا ىسيع مايق اذإف . "اهنوشيعي يتلا كلت ىلع ةينآلا ةايحلا هذه ليضفتل

 ةمايقلل ًامويو «ةايحلا فقول ةروص حيصُي ايلا ةايحلا يف دولاب سْفَنلا ملحُت ةّيخس ةركف

 . .رظتنيو ءرظتنيف ce M هلهجي يذلا عوّنلا كلذ نم ًابيغو «ىّربكلا

 اراصتخا - La ESS «بوُعشلا ضعب دنع توملاو ةايحلاب ناسنإلا ةقالعل رهاظم هذه

 تماق ةّيمالسإلا ةّيبَرَعلا ةيركفلا ةموظنملا يف توملاو ةايحلاب ناسنإلا ةقالع رمأ انثحب ام اذإ ىّتح

 روطت نم ةرخآلا يف داقتعالا باصأ ام ىلع فوُقولاب تحمسو «لاوحألا لّدبت ىلع ًادهاش

 . اهل ليثم ال ةوظُح نم اهنّكم

 ليجنإ ؛17- 10/9 ءاقوُت ليجنإ ؛32-39 /15 ء21 13 /14 À ليجنإ ؛1-10 /8 444.30 /6 «سقرم ليجنإ (1)
 .151/6 نحوي

 ليغإ(2) 46 1/9 .
(3) Jean. François Six, Jésus, p. 227. 

 ين زوفلاو صالخلل ديدجا نيدلا JA ىلإ ةوعد مهرثكأو «ةرهاظلا هذه ىلع LS D دقو ( 4)

 كرد هب يذلا نيا ىلع D لابقإلاو ايلا ةايطا نمرارفلا ىلع اقداص اثم هباطخ حبصُيل ىح ؛ ةيتآلا ةايحلا كلت

 . يناثلا حاحصإلا ء ء JA لامعأ : : يف حصُقلا موي سرطب باطخ رظنا . اهب رشي ىسيع ءاج يتلا ةايحلا كلت ناسنإلا
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 :مكلثم رشب الإ dome امو-2

 Š تازجعم باحصأ ءايبنألا ناكو ؛ ''”توهأأللاو توساّنلا نم ًاجيزم ىسيع ناك اذإ

oيف هباطخ ناك . تازجعملاب يتأي نأ ىبأو 2 هدحو توساتلا ةيار ًاعفار هتايح لظ ًادمَحم  

 Li Pages رشب الإ انآ ام ةّرملا دعب ةّرملا مهعماسم ىلع ددر هارتف « هتيرشبل ًاخيسرت سانلا

 ولو «تبجأل عارذ ىلإ تيعُد ولو «دبعلا برشي امك برشأو ءدبعلا JSL امك لكآ دبع انآ
 نيذلل بيجتسي الو ؛ ”قاوسألا يف يشميو «ماعطلا لكأي ناك .“”تلبقل عارك يلإ يدهأ

 رّجفيف «بنعو ليخن نم Le هل نوكت نأ وأ ءاعوبني ضرألا نم مهل RE نأ هنم اوبلط
 وأ ءًاليبق ةكئالملاو هللاب ينأي نأ وأ TES مهيلع ءامّسلا نم طقسي نأ وأ ءًاريجفت اهيف راهنألا

 وأ :©هؤرقي ًاباتك مهنم É ىلع لزني وأ «ءامّسلا يف ىقري نأ ce نم تيب هل نوكي نأ

 . ”اهنم لكأي EE هل نوكت وأ «زنك هيلإ ىقلي وأ «ًاريذن هعم نوكيف "كَم هيلإ لزني نأ

 اوناك . ءايبنألا نم هقبس ْنَم لاونم ىلع جستلاو تازجعملا ملاع ىلإ هعفد اولواح ؛ًاثبعو

Gناكو ءًاميظع ًارمأ لعفي نأ هيلإ اوبلط هب اوعمتجا  qd àاوناك . عامتجا لک يف نيبئاخ  

 ءًالام لقأ الو ءًادالب ot EN نم دحأ سيل هنأ تملع دق [ . . ] دّمَحُم اي" : هل نولوقي

 دق يتلا لابجلا هذه Le ريسيلف «هب كشعب Le كثعب يذلا كبر انل لأساف ءاّنم شيع ELA الو

 U ثعبيلو «قارعلاو ماّشلا راهنأك ًاراهنأ اهيف رجفيلو ءاندالب انل طسبيلو ءانيلع تقبض

 ءًاقودص ًاخيش ناك aÉ «بالك نب يص مهنم LI ثعبي A يف نكيلو ءانئابآ نم ىضم
 هب انفرعو Be «ةلوقّدصو BU ام تعنص D ؟لطاب مأ وه قح لوقت Ée مهلأسنف

 -665.662 ص Ael انلمع رظنا (1)

 «ساّبع نبا نع «[ . . T :ىسيع عم یراصتلا لعف ام هبحص هعم لعفي D نع ىهني ؛هنع يور ام بسح ناكو ( 2)
 هللا دبع اولوقف «دبع انآ امّنإف ءمّيرَم نبا ىسيع یراصتلا ترطأ امك ينورطت ال :لاق و هللا لوسر ذأ رمُع نع
 . 558ص «1ج ؛ريسفتلا «ريثك نبا ء 'هلوسرو

 .6 /41تلصف ؛93 /17ءارسإلا ؛ 110 /18فهكلا (3)

 .227ص Ig‘ «نيييتلاو نايبلا ءظحاجلا (4)

 .7/25ناقرلا (5)

 .90-93 /17ءارسإلا (6)

 .7-8 /25ناقرفلا (7)
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 نم مغّرلاب «ًائيش كلذ نم لعفي نأ ىبأو PU US ًالوسر كثعب ,di ءهللا دنع كتلزنم
 الو «لابجلا رّيس الو «ضرأ يف ًءام رجف الف . تازجعُلا نايتإ ربع - ًامتح نمي هقيدصت نأ هنيقي

 لخد الو ءءاملا ىلع ىشم الو ءهاصعب رحبلا قش الو «ساتلا لكأيل ةدئام ءامّسلا نم لزنأ

cfالو ءًامالسو ًادرب هيلع تناكف  Lotنب يصف مهل ثعب الو ءًاضيرم ىفش الو  

 «ناسنإلاب He اديشن هتايح تناك .دادجألا نم هعم ناك ْنّم الو ءقودّصلا مهخيش «بالک

 «ضرألل ةبلغ الف «ماجسناو مغانت يف امهنيب عمجيف « ءامّسلاو ضرألا نيب هادص دّدرتيو

 ةعوللا نع رّبعيو ءايندلا ةايحلا ودشي ًانيزح ًامغن لبق نم ديشانألا تناك . ءامّسلل ةبلغ الو

 ًانحل ديشانألا تحبصأف .ناسنإلا دّصرتي توما أل LA يف دهزي وأ ؛ ىرخأ ةايح ءافتنال

 «ةليمج هذه «نآ يف نّيئأرما  ةرم تاذ بحأ «ناهلو قشاع قامعأ نم ثعبني ًابرط ًابذع

 «كلتيو «هذهب Ci شاعو ؛كلتل ًاتوصو og اتوص ديشتلا نم لسرأف e ةليمج كلتو

 بيغيو . هيلإ هّمضف «ىرخألا نضح of « همضي ناك يذلا هذه نضح هظفل ام اذإ هلأ انقوُم
 . ليمجلا نضل ا كلذ ىلإ ليمجلا نضل ا اذه نم ًارورم حبصيل ؛ لوُعلا توملا حبش

 . ضرألا دمحم بحأ دقو

 ;di ءًناوشن احرق نهنيب لقتني ءاسن لكشف اهجوزت ةأرملا هذهك Ty ةعنم اهبحأ

 DÉS نوكرشملا اهيف Dis Ce اهيف عتري «ةملسُم ةعضاخ اهّبحأو K فعاضتتو

 «ةكربلاو ريخلاب بلال ظ يف ناسنإلا معني نأ لجأ نم ًاداهج اهّبحأو . نيعّللا سيلبإ بْحَّص نم

 .راهقلا قلاخلا « ضرألا بحاصل حيبستلاب ضرألا ناسل قلطناو ءدارأ ام لان ىح دهاجف

 . ءامسلا دمحم بحأو

 :لبقتسملا فارشتسا وأ e عادولا ةَّجُح- 1

 «ًالصاوتُم ًالمع اهلجأ نم لمع لب .ةرخآلا نع ًادّمَحُم LUCE دصي مل

 ًاّيلو ناك“ op « شبل َدلُخ الف CE À: Jade sut اهليبس يف عفرو «روتفلا فرعي ال

 . 62ص Bg «ريسفتلا ءريثك نبا (1)

 . 34 /21ءايينألا (2)
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 هن هلا UN لجو خو :ًايلاع ددرو PI us TES وأ

 a ةايح ىلع هّلظب مّيخُي تواب رعشتو ." “هيلع لتقلا زاوج يفو « ةلاسّرلا يف مهب ةوسأ

 ىغط كلذل .نوكلل ةبيرق ةياهن لّكشتي هتوم نأ رعشت لب «ليمجلا راظتنالاو رورسلا فنك يف

 ةعاّسلاو ءرشّنلاو رشحلا مويو «باسحلا مويو «ةمايقلا موي ركذ « تايآ نم دّدري ناك ام ىلع

 LL «باوّقلاو ءباقعلاو ءءازجلاو «بّرلا ىلإ عوُجرلاو ءاهيف بير ال يتلا ةيتآلا

 حن دعب هسفن هيلإ ةعاسو o PASI اذهب ةقالع ىلع ناك É كلذ ريغو ءراثلاو «متهجو

à Veعدوي اجاح ءاجف « هلجأ برتقاو  Veةريهشلا هتبطُح ساّنلا يف بطخي ماق ” . 

 قف لمعلاب مهيصوُيو «ساتلا عدوي ماق ْذِإ ؛ هليحرب ًاناذيإ تقولا تاذ يف LL تناكف

 MGE موي هتثيهك رادتسا GUIF SY se CI مايقب ًانهكتو Ég باتك نم مهيف كرت ام

 . 174ص ء3ج ءريسفتتلا ءريثك نبا (1)

 . 144 /3نارمع لآ(2)

 .386ص « 1ج ءريسفتلا «ريثك نبا (3)

 داؤُف A ؛ .288- 250 ص ص ٠ ميكحلا نآرُقلا تايآ ليصفت » spad لوج : يف ضرغلا اذه يف تايآلا رظنا )4(

 ,s :رخألا ةايحلاب ةقالعلا تاذ داوملا يف e ميركلا نآرقلا ظافلأل سرهمملا مجعملا «يقابلا دبع

 .655 651 ص ص Ael انلمع رظنا (5)

 اهعضاوم دنع فقوو ءًاريثك اهب فاطف «بحأ يتلا ةكمو دّمَحُم نيب عمج يذلا ريخألا ءاقللا عادولا ةجح تناك )6(
 . اهب توميس هلأ اهموي نظ dus « عادولا ةبطخ EN «ةريهشلا هتبطخ اهب بطخو « ةدّدعأا اهتكامأب Les «ةفلتخملا

 RENE ES « ماشه نبا :رظنا « غالبلا ةجح  ًاضيأ  ةجحلا هذه ىمستو . عادولا ةجح يف اهبطخ يتلا هتبطُم يهو (
16e 3؛ عادولا ةجح  تيمسو . 12ص  ÉYاهدعب جحب ملو ءاهيف سالا عدو مالّسسلاو ةالّصلا هيلع  UT 

 -ä مالّسلا هيلع هّنأل ؛ ER Es «[ .. ] اهريغ ةنيدملا نم جحي مل مالّسلا هيلع EY ؛ ؛مالسإلا ةجح
 اًملف » « مالّسلا هيلع هنيب دقو الإ ءيش هدعاوقو مالسإلا مئاعد نم يقب نكي ملو ءًالعفو ًالوق ؛ جحلا يف هللا عرش سانا

 منيو مل تما :aiy ةفرعب فقاو وهو هيلع لجو رع هلا لزنأ «هحرشو cames ؛جحلا ةعيرش مهل نيب
 . 125ص «5ج 3٠م ,ةياهّتلاو ةيادبلا «ريثك نبا ء13 /5ةدئاما ] eds ْمّلْسإلآ مل ُتضَرَو ge RE € او
 CFA . . ]ًادبأ فقوملا اذهب ءاذه يماع دعب مكاقلا ال يّلعل يردأ ال يّنإف « اوق اوعمسا ؛ سالا اهيأ اي“ (8)
 ص «6ج ؛3م «ةيوبتلا ة ةريسلا «ماشه نبا « هي es هللا باتك ءاي أ ءآدبأ اولضت نلف هب مّتمصتعا نإ ام مكيف

 ثيدح يفو | ..|': KAFES a ةيعيشلا تاياورلا يف لدبتسُت Es ةرابع OÙ ىلإ ةراشإلا ردجتو . 10 :8ص

 نب دمحم لاق :لاقو [ . . ] يترتعو هللا باتك يفلخ GE مكيف كرات يّنِإ 236 هللا لوسر لاق :لاق تباث نب ديز

 CH مكيف كرات يّنِإ اهضعب يفو . يردخلا ديعس وبأو مقرأ نب ديز هوحن هعفرو «حيحص ثيدح liag « قاحسإ
 . مالّسلا اهيلع لوتبلا ةمطاف دلو لك يبثلا ةرتعف ؛[ . . ] . تيبلا لهأ ةرتعلا لعجف « يتيب لهأ يترتعو هللا باتك

 ليقو ؛هدالوأو يلعو « هدالوأ مهو ؛نوبرقألا هتيب لهآ هترتع ليقو «هدلوو بلا دبع [ ًاضيأ ] يبنلا ةرتعو ء[. . |

 .رتع ةّدام «بّرعلا ناسل ءروظنم نبا ؛"نودعبألاو نوبرقألا هترتع
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 Lh ىلع هتياهن ةطقُي تققبطناو «هسفن ىلع نمّرلا رادتسا hs .ضرألاو تاوامّسلا

 ىلع مّيْخُي ءامعلا داعو «نوكلا ىضناو «نمّرلا É yy ءاهتدم ىصقأ ةقلحلا تغلب « هتيادب

 . . . نكت مل ةلحّرلا نأكو «ءدبلا يف ناك املثم « ةايحلا

 «بط ا لك باتك لك يف رّدصتت ءرشبلا نم tes Ve عادولا ةبطُخ تناك

 نسح نيب «ةوالحلاو ةباهملا نيب هل عمجو «لوبقلاب هاّشغو « هيلع ةبحلا هللا LUS تناكو

 دقف pb نامز يفو ءسّدقُم ءاضف يف ءًاسّدقم ًارمأ تتابف à PS ددع ةّلقو ماهفإلا

 لوسر لوقب سالا يف خرصي' يروهج توص بحاص لجر هفلخ نمو de مهيلع جرخ

 ًاله :لوقي ل هللا لوسر نإ سالا اهي LU : كي هللا لوسر هل لوقي [ . . ] ةفرعب وهو هللا
 ساذلا هيأ اي لق :لوقي l o ] مارحلا رهشلا :نولوقيف «مهل لوقيف ؟اذه رهش يأ نوردت

 هت «[ . . ] مارحلا دلبلا :نولوقيف « هب خرصيف ؟اذه دلب يأ نوردت له : وقيد هللا لوسر نإ

 «مهل هلوقيف ؟اذه موي يأ نوردت له :لوقي هللا لوسر نإ سانلا اهّيأ اي لق :لوقي

 AS at «مهسفنأب سالا يزد ؛ايندلا ةايحلا بيغتو .””ربكألا جحا موي :نولوقيف
 «مارحلا دلبلا حبصيل مهباطخ يف نوكلا صّلقت دقل . A نمّرلاو سدا ءاضفلا يف

 هللا يدي نيب bA ساّنلا حبصأو . مارحلا رهّشلا نم ربكألا ٌججحلل ًاموي حبصُيل نمّرلا صّلقتو
 ميهاربإل ركذ الف « لّسّرلاو ءايبنألاو يضاملا دّمَحُم ةبطخ نم بيغيو . لصاف هنع مهلصفي ال

 ساّنلاو LE . بَرضُي لم الو «حوُت الو «ىسيع الو cu ركذ الو eo سّسؤم

 ؛رخآلا مويلا باحر يف  اهموي- مهّنأكو «ةايحلا ىلإ شيام لك عم اوعطقو « ةّيعبت لک نم

 .دان الو «بزح الو ءّلج عفتي ال ثيح

 جرخو D JE . سانلا موي ريغ مويل اوؤيهت ساثلا ناب ثّدحُي ةّصقلا يف ءيش لك
 نأ سانلارمأو + ste َنهنم تناك ْنَم LE Pr هجاوزأ يف ؛هتداع ريغ ىلع

 . 9ص «6ج p « ةيوبتلا ةريسلا pla نبا :رظنا ء عادولا ةبطُخ نم (1)
 .221ص 127 «نييبتلاو نايبلا à ظحاجلا (2)

 .10ص 467 «3م « ةّيوبتلا ةريسلا «ماشه نبا (3)
 dp , ةياهتلاو ةيادبلا «ريثك نبا :"هعم جرخ Bs «ةوسن عست E «ةحيبصلا كلت يف هئاسن ىلع فاطو" )4(

Se131ص . 
 . 6ص «6ج 3٠م « ةيوبنلا ةريسلا « ماشه نبا )5(
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 ًاعيمج اوجرخو . مهتّماع نم ةّماعو «ساتلا فارشأ نم ًافارشأ ءاولعفف ءاوجرخيو ءاوزهجي

 يتلا سولا ةلحر يهف « ةغلاب ةّيمهأ بلا باحر ىلإ ةلحّرلا يستكتو .'”يدهلا نوقوسي
 ءيش الو AU نوجرخي سانلاو مويلا كلذ ÈS . دعب نم جح ةلحر لكل تسّسأ

 LANDE y بلا يدي نيب JAEN ةلورهم ءبوصو بدح JS نم ةمداق ريهامج .ريغت

 Sono «مارحإلا :ًاسقط راص ءيش لك .روبقلا نم سالا بهف «روصلا تباصأ

 Re ىلإ JEAN pue pro de ءانثأ ةالصلاو « قيرطلا يف ةالّصلاو « جورا لبق ةالّصلاو

 فوُشولاو «ةورملاو اصلا نيب يعّسلاو ءرامجلا يمرو «ةيبلتلاو « ءاعّدلاو «تيبلاب فاوطلاو

 . ©لالحإلاو «رحتلاو «ةفرعب

 اوي ةا تلّكشتو «تاعامج هنولخدي توملاب اوذالو «ةايحلا نم سانلاَرفو

 عمساو .لبق نم نوملسُم ءاملع كلذ ىلإ هّبن امك ءزمّرلا ىوتسُم ىلع Ds «باسحلل
 Uers CS «بيغلا تاهاتمو «توملا بيدارس يف كسفن ْدَت جحلا نع كثدحي يلازغلا

 مزعلا مث «قوشلا مث نيدلا يف جحلا عقوم ef ينعأ  مُهَقلا جحا وأ نأ ملعا“ :برلا رطش

 «ةلحارلا ءارتكا مث ءداّرلا ءارش مث «مارحإلا بوث ءارش مث «هنم ةعناملا قئالعلا عطق مث ؛هيلع

Héمامتتسا م ءةكم لوح م «ةيبلتلاب تاقيما نم مارحإلا مث «ةيدايلا يف ريسملا م  

 هيبلتو «ربتعملل ةربعو «ركذنملل ةركذت روُمألا هذه نم دحاو JÉ يفو <[. ]لاعنألا

 Ei . . ]هللا ىلإ لوو Jojn «[ . . ] نطفلل ةراشإو فيرعتو «قداّصلا ديرملل

ALتاوهّشلا نع » CA GSنع  Aهلل درجتلاو ءاهيف تارورّضلا ىلع راصتقالاو  

 ةرخآلا قيرط ءايحإل  ادَّمَحُم هين هللا ثعب [ دقو ] . تاتكسلاو تاَكرحلا عيمج يف هناحبس
 . ]هللا تيب تيبلا ناب قّقحتلا LSN ؛قوتشلا امو q- JUS يف نيلسرملا ةّنس ديدجتو

 عيضي ال أب ريدج ايلا يف تببلا دصق a bly ؛هلرئازو [ . . ]هللا ىلإ دصاق هدصاقف «[

 راد يف ميركلا هللا هجو ىلإ رظتلا وهو «هل بورضملا ةداعس يف ةرايزلا دوصقم قزريف « هترايز
 ةرجاهمو ؛«نطولاو لهألا ةقراقم ىلإ ًادصاق همزعب l ملعيلف ؛ مزعلا Ds «[ . . ]رارقلا

AEاهرظناو .6 5ص ص :6ج «3م «ةّيوبّنلا ةريسلا « ماشه نبا : يف :ةرصتخم عادوا هج ىلإ جلا  
 .127-169ص ص Sg «3م ,ةياهتلاو ةيادبلا «ريثك نبا : يف ةلوطم
 227 125ص ص «5ج ء3م «ةياهّنلاو ةيادبلا ءريثك نبا : يف كلذ ليصافت ظنا (2)
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 بر ردقو تيبلا ردق هسفن يف مظعيلو «[ . . ]هللا تيب ةرايز ىلإ هجوم ob تاوهّشلا

 نم لوطأ ةرخآلا رمَس نأ ركذيلو ء[ . . ]لالح عضوم نم هيلطيلف ENGR ء[ . . ]تيبلا

 «[ .. ] توملا دنع هنع فّلختي هداز HE be ام ءادع Us «ىوقتلا هداز Sly e ÉN اذه

Esاهيلع لّمحُي يتلا ةزانجلا يهو «ةرخآلا راد ىلإ هبكري يذلا بكرملا [ يهف ] ؛ ةلحارلا  

 ؛مارحإلا يّيوث ءارش اّمأو [ . . ]ةرخآلا QE رمأ يزاوُي هجو نم حلا رمأ إف ؛[ .. ]

fitهدنع  «GEIهيف هّقلو  dBهللا تيب نم برملا دنع مارحإلا ْيَبوثب رزّكيو يدتريس  

 US .ةلاحم ال نفكلا بايث يف افوفلم [ . . ]هلا ىقليس ig «هيلإ هرفس متي ال امّيرو [ . . |

 فلاخُم يز يف الإ توملا دعب هللا ىقلي الف ةئيهلاو يلا يف هتداع ًافلاخُم ًالإ هللا تيب ىقلي ال

 اّمأو .نفكلا يف امك طيخم هيف سيل ْذإ «بوتلا كلذ نم بيرق بولا اذهو .اينذلا ئزل

 يهاضي ال رفس يف [ . . ]هللا ىلإ ًاهّجوتم نطولاو لهألا قراف هنأ ملعيلف دلبلا نم جور ا

 ءاوباجأف «يدوُت نيذلا هل نيرئازلا ةرمز يف كولا كلم ىلإ هجوم هنأ | . . | ايلا رافسأ

 ىلع اولبقأو «قئالخلا اوقرافو «قئالعلا اوعطقو ءاوضهنف «اوضهنشساو ءاوقاتشاف ءاوقوشو

 نيب ام اهيف رّكذتيلف ؛ تابقعلا كلت ةدهاشمو تاقيملا ىلإ ةيدابلا 25 Gis «[ . . ]هللا تيب

 0 ٠ ]تابلاطلاو لاوهألا نم امهنيب امو ةمايقلا موي تاقيم ىلإ توملاب ايلا نم جور

ts؛ةگم لوُحخُد اًمأو «[ . . . ]هللا ءادن ةباجإ هانعم نأ ملعيلف ؛ تاقملا نم ةيبلتلاو مارحإلا  

Eiiعوق اأو «[ . . ]| انمآهللا مَرَح ىلإ ىهتنا دق هلأ اهدنع  atيغبنيف ؛تييبلا ىلع  D 

 فاوطلا اّمأو «[ . . ] تيبلا ٌبرل دهاشُم هّنأك رّدقُيو «بلقلا يف تيبلا ةمظع هدنع رضحي

 لوح نيقاحلا og lt ةكئالملاب La فاوطلاب GÉ ملعاو «[ . . ]ةالص هلأ ملعاف ؛تيبلاب

 يهاضُي a ؛تيبلا ءانف يف ةورملاو اصلا نيب يعّسلا اّمأو «[ . . ] هلوح نيفئاطلا « شرعلا

 «[ . . ] ةمدخلا يف صوُنُخلل ًاراهظإ «ىرخأ دعب رم ًابهاذو ًايئاج كلا راد ءانفب دبعلا ددرت

Et,ماحدزا نم ىرتاامب .ركذاف ؛ةفرعب  Gtفالتخاو تاوصألا عافتراو  SU 

 .hs مهريسب ًاريسو ؛مهل ءافتقا «رعاشملا ىلع تادذرتلا يف al قّرفلا عابّتاو

aءانألا عم ممألا عامتجاو  ESافتاو  LEهتعافش يف مهعمطو اهي 
 «م

 هبدصقاف ؛رامجلا يمراّمأو «[ .. ٠ ]لوبقلاو درا نيب دحاولا La كلذ يف مهريحتو

 ol لقعلل اظح ريغ نم لاثتمالا ,Lots «ةيدوبعلاو ّقّرلل اراهظإ «رمألل دايقتالا
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 هؤازجأو ربكأ يدهلا ناك اًمّلْكف [ . . ]هللا Lie À ملعاف ؛ يدهلا حبذ Ü «[ . . ] هيف

 P . . ]معأ راتلا نم كؤادف ناك رفوأ

Yigتاملك  aرطاخلا يف  ESAنع  iaالدب جحا ىرتو «هبحاص قذح  
efًاسقطو ًاكسنم حلا دعي مل . ةّيلهاجلا دسم بّرَعلا يف خسرت يذلا هملاع قراف دقو  

 عورأ يف É aa هلاختف «ًاركف ىّلجتي «لايخملا os نم ًارمأ راص لب kA بيرقتو

 Le ؛”بيرغلاو بيجعلا" ملاع ىلإ ساّسح رتو ىلع برض دقو  يلازغلا كذخأيو . ةروص
 تاّيلمعلا لالظل ًاساكعنا حبصأ دقو «نطابلا as «توملا nb جحا eh ىزاوتت

 AE لوحي يذلا «لاّعفلا لايخلا"ريثأت تحت كلذو «ةايحلا رهاظ يف ناسنإلا اهب موقي يتلا

 نيّدلا ةفيظو نايعلل ىّلجتتو ءاهناوأ لبق ىرخألا ةايحلل ةيؤر ىلإ عقاولا تاظوفلمو ءايشألاو
 ES .ركفلا توما ةموظنم ققو اهرمأ بري ءايندلا ةايحلا مظعتو ءاهيلع رابغ ال ةحضاو
 توملا موقيو |. ] ىرخألا ةايحلا ىلإ ليبس ES | HN ةايحلا هذه يف مات ًاجامدإ توملا

 توملاف . عقتأو مهأ ىرخأ ثادحأ عوُقول دهم اماه ts uote لوط  ناسنإلا تاذ يف
 Paul ماوّدلا ةبغر هيف LÉ «ءاقبلا ىلإ هنينح ناسنإلا يف GA ؛ءيش اهلثمك سيل ةلاح

 :برلا ءادنل ةبيجتسُم ساّنلا تاوصأ تعفترا عادولا ةَجُح نم دوهشملا مويلا كلذ يف
E6.5 کا و  

 7 يف 3 دهش يب ويلا كلذ ىفو . ”اهيلع دمحم دهشأف . تغلب دقل مهَللا :ًادّمَحَم ةقدصم e كيبل مهّللا كيبل

 رود فّقوتو «نآرقلاو يحولاو ةلاسّرلا تفّفوتو ءاهتكرابف «ضرألا ًءامّسلا تقتلا دوهشملا
6,3 

 ةرضح يف سانلاو «مويلا ةطساو عفن امو . سانلاو o نيب ةطساو هبعلي ناك يذلا دمحم

 !؟ًاحاورأو ًاداسجأ ؛برلا

 ءابضعلا ىلع وهو ؛دَّمَحُم ىلع OTAN روس رخآ ؛ةدئاملا تلزن دوهشملا مويلا كلذ يف

 لزنو «تكربف ءاهبكار لمح عطتست ملف ءاهدضع قدت تداكو ON» تلقثأف «هتقان

CD)نيدلا مولع ءايحإ «يلازغلا » lg242237ص ص . 
Mohamed Arkoun, Le ffajj dans ta pensée islamique, in Lectures du Coran, p. 245.2( ( 

 له ؛مُهّللا" :سانلا دمحم اهيف لأسي ؛ةّيصولاو ةّيصولا نيب وأ ءرمألاو رمألا نيب يهف «صاخ عقو تاذ عادولا ةبطُخ )3(
eًادحاو ًاتوص سالا حيصيف : irدّمَحم لوقيف ."معن : serءةّيوبتلا ةريسلا ؛ماشه نبا :ًالشم رظنا ؛”دهشا  
3eةيادبلا «ريثك نبا : كلذك رظناو . 10ص 467  eoتحصنو تفي دق كأ دهشن :اولاق“ :166ص 5ج 3م » 

 . "تآرم ثالث ءذهشا ؛مُهَللا ؛ذهشا ؛مُهّللا : سالا ىلإ اهتكنيو ءامسلا ىلإ اهعفري ةباّبسلا هعبصأب لاقف «تيدأو
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(1, DAمحد م يروا  
RL RE LT asp ةريهشلا ةدئاملا ةيآآددرم ساّنلا يف حاص مت ge 

 ُتيِضَرَو ىنَمْعِ  . 4 Beعدوي دمَحُم توص :ناتوص سالا ىلع طلتخيو

 «ساتلا  pesةفيظو نع رّيعُت ؛"زاجعإلا ىهتنُم" يف ةيآلاف .هباحر يف مهلبقتسي
 يتلا دمحم  ectىلإ ئموُث اهّنكلو  LUN EEيف ىصقألا مهّدح  LHناوألا نآف

 ؛يكبيو «رمُع فاخيو . ليمجلا ليحّرلل  SE؟رمع اي كيكبب ام :دّمَحُم هلأسيو .ءادّنلا عمس

 يناكبأ" :ًاعاتلُم بيج  ÉS Éالإ ءيش لمكي مل ِهَّنإف ؛لمكأ اذإ اًمأف ءاننيد نم ةدايز يف
TEER 13 

 .تمصي مث .رمع اي تقدص :ًالئاق هيأر ىلع دمحم هرقيو . صقن

 «مويلا a نيدلا اذهو AH غلب رمأ نم ةفيخ سجوأف «ٌسحلا فهرٌم ظيلغلا رمع ناك

 نأب حيرص De) yes دنع ةيآلا اذإف SELIG ءناصقّتلا ريغ Jaf نيد نم ناسنإلا رظتني لهو

 يف ًالوُخُدو «ضرألل آعادو اهموي عادولا ةجح تناك كلذل ءاهيف بير ال ةينآ ةياهّثلا ةعاس

es Leءامّسلا ىلإ اعافتراو » dsناسنإلا دوار يذلا مل ا هب  OR 
 تبلقناف «نولّتمُم اهصَخش à ‹ةليمج ةّصق فّلخ SALES عادولا ةجح PET 0 و

 افارشتساو عقاولا نمّرلل ًافقوو ًاليثمو ًاّيعامج ًانيرمت تناك .اهنوبعلي راودأ تاذ ةّيحرسم
 5 و

 . ملا if is .اهارجم ذخأتل ةايحلا تداع gb ىلع راتّسلا لدسأ اًملو . لبقتسملل
 ال 2

 «ةزجعملاو رحّسلاب ةقالعلا تاذ هلوصأ عم نيدلا عطقو «بيجملا اهملاع عم ةّصقلا تعطق

Oةدئاملا هيلع تلزن ذإ 5 - هللا لوسر ةقان ءابضعلا مامزب ةذخآل يّنإ : تلاق ديزي تنب ءامسأ نع [ .  B 
 هيلع تلزنف « | هللا لوسر عم ريسم يف ناك À ءاهمع نع ءورمَع مآ[ نعو ] . ةقاتلا دضع قدت اهلقث نم تداكو

 ةدئاملا ةروُس - و هللا لوسر ىلع تلزنأ :لاق ورمَع نب هللا دبع نعو «[ . . ]اهلقث نم ةلحارلا قنع قدناف «ةدئاملا

 عمت ججح : سيمع تنب ءامسأ تلاق' ىرخأ ةياور يفو .”اهنع لزنف هلمحت نأ عطتست ملف «هتلحار ىلع بكار وهو

 نم ةلحارلا قطت ملف « ةلحارلا ىلع ل هللا لوسر لامف « ليربج هل AE M ريسن نحن اميف « ةجحلا كلت ذو للا لوسر
 كانه دگويو .3ص ؛2ج «ريسفتلا ءريثك نبا ؛ "يلع ناك ًادرب هيلع تيجسف ف , هتيتأف «تکربف Of نم اهيلع ام لقث

 موي ناكو ؛ةفرع موي "تزن (ةدئاملا-) YS ءةيرم الو هيف كش ال يذلا باوّصلاو' : عادولا de يف ةدئالا لوُرُ ىلع

 نايس يبأ نب ةيواعُم مالسإلا كوُلُم لوأو بلاط يبأ نب يلعو «باطخلا نب رمُع نينموُلا ريمأ كلذ ىور امك ةعمج
 ةّمئألا نم دحاو ريغو ؛ بشوح نب رهشو ةماعد نب ةداتقو [ . . ] بدنج نب ةرمسو ساّيع نب هللا دبع OU نامجرتو
 14ص de نيا هراتخاو ؛ ءاملعلا

 . 3 /5ةدئاملا (2)

 . 13ص «2ج «ريسفتلا ءريثك نبا (3)

676 



 AÉ ناسنإلا هيف جمدناف ءاعشاخ فقوملا ناك .هرمأ ناسنإلا ىلع كلمب ًاعقاو بلقناو

 «هيف رخني ناك يذلا LEDI ةايحلا ءاد هنم LOL «ربتعاو «ةبيهرلا نيدلا ةظحل شاعو

 ناميإلا نم Ule داع «هعقاو ىلإ داع Éy .ًاصلخُم ًانمؤم برا ىلع لبقأو «هسفن ترّهطتو

 .برلا هجو ريغ ىري ال صالخإلاو

 Lily اهلعجت يتلا رصانعلا لك نم yaa اهتنكم «توملل ةبرجت عادولا ةَجح تناك

 اهعضاومو «ةفورعم اهتايصخشو «ةطوبضم اهصوُصُنو «ةريثك اهليصافت « خيراتلا يف ًاثَدَحو

 مالسإلا يف قحلا خيراتلا نأ نظتل ىح «ساتلا يف لوعفملا ةيراس تلازام Leu ls «ةريهش

 يتلا ةنيّزلا رصانع لَك نع ةديعب عادولا ةجح نوكت ْنأ ىلع ةّصقلا تصرحو .اهموي أدتبا

 اهيف بلت مل كلذل .ةّصق ريغ سانلا اهيف ىري الف «"بيرغلاو بيجعلا' ملاعلا يف اهقرخُت
 «ءامّسلا ىلإ فقوملا كلذ نم دّمَحُم عفترا الف .ةَّحلْلا دَّمَحُم ةجاح الو «ساتلا تاجاح

 ًامئاد ًاسجاه هدنع تلّكشت يتلا ةكم ضرأب دّمَحُم تام الو «باسحلا Es ةمايقلا تماق الو

 ءاهنيبو هنيب ماق يذلا قاثيملا يحبو «دهعلا اهعم دّدجي ةنيدملا ىلإ داع لب . هقرافي ال 5

 « سلا يف قيمعلا اًهلعف عادولا جل ةديعسلا ةياهّتلا هذه لعفتو . هلهأ ىلإ لك ساّنلا داعو

 . كلاش هيف كشي ال اًيخيرات ًاثَدَح دلختف

 . . تآوُه ام ًادادعإ عادولا ةجح تناكو

 [ ىّتح ] ؛عادولا a نم هعجرم ةرهطأا ةنيدملاب يوبتلا فيرشلا باكرلا ًرقتسا' نإ ام
 نينامثو دحأب ةفرع موي دعب' تام SE هللا لوسر ةافو ًابطخ اهّمهأ نم ؛ ماظع À تعقو

Legتايآلا ددر « ”هللركشو «لصاونم حيبستو «مئاد رافغتسا يف اهاضق  id 

 ناضمر UE يف فكتعي' ناكو . ”ساّنلا ىلإ هاعني ام ثيداحألا نم لوقيو « ”هتافوب

  (D)ةياهّنلاو ةيادبلا ءريثك نبا « 233 Sg 13eص .

 . 13ص ؛2ج ءريسفتلا ؛ريثك نبا (2)

 .567ص «4ج ءريسفتلا «ريثك نبا (3)
 -3. 1/10, ؛185 »145. 144 /3نارمع لآ ؛35 ء34 /21ءايبنألا ؛30 /39رمّزلا (4)

 «هيف تام يذلا هضرمب هللا لوسر ىدثبا فيكو 1 هللا لوسر ةافوب ةرثنملا ثيداحألاو تايآلا يف : لصف رظنا (5)
 .251242ص ص Sg «3م BU ةيادبلا ءريثك نبا : يف

677 



 ODAN هيلع ضَرعُي ناكو lan نيرشع فكتعا هيف يفوت يذلا ماعلا يف ناك اًملف «ماّيأ ةرشع

 Gas .””نّيكرم OLA هيلع ضرع هيف يّفوُت يذلا ماعلا ناك ÉB ءناضمر لك يف
 Pass لجألا هافاو LÉ هضيرت بعصو « عجولا هيلع تشاو «'هاوكشب ىدّتياو « هعجوب

 دقي هللا لوسر نأ نومعزي نيقفانُلا نم ًالاجر OF سالا يف بطخي pae ماقو «تامف

mrدقف «نارمع نب ىَسْوُم بهذ امك هير ىلإ بهذ هّنكلو «تام ام دي هللا لوسر إو  

 هللا لوسر نعجريل ؛هللاوو ءتام دق ليق نأ دعب مهيلإ عجر a «ةليل نيعبرأ هموق نع باغ
)3 Les 

LSتام دق لي ۔ هللا لوسر نأ اومعز مهلجرأو لاجر يديأ ٌنعطقيلف « ىَسْوُم عجر  

 ىلع جسنيف « حيسملا os ليئارسإ ينبي يدتقي نأ ةبيصعلا ةظحّللا هذه AI داك

 دّمَحُم لظ يذلا c'en أدبم دبألا ىلإ بيغيف «رشبلا قوف هين عفريو « ميدقلا لاونملا

 ًاعبت ديدجلا يذلا حقول ميكحلا ركي وبأ الولو .رشبلا نيب ًارشب ودبيل « هتايح لوُط «ًايلاع هعفري
 تصنُي ملو .رمُع Une i pat نم بلاط ًابضاغ  اهموي  قيّدّصلا جرخ . ميدقلا نيدلل

Leeعمس اًملف «ساتلا ىلع لبقأ تصنُي ال هآر اًملف «[ . . ] مّلكتي نأ الإ ىبأو  NE UN 

 دق ًادِّمَحُم نإف ءادمَحم دبعي ناك Op ؛سانلا Let :لاق .““رمع اوكرتو « هيلع اولبقأ

 KU الإ دمحم اَمَو : ةيآلا هذه الت مث . تومي ال يح هللا نإ هللا ديعي ناك ْنَمو « تام

 ai ue Joss Ras لع Met fe سله لبق ني تلح
 تلزن ةيآلا هذه نأ اوملعي مل ساتلا نأكل هللاوف [ . . ]4 نيرا هلآ ىِزَجَيَسَواكيَش

 رمع عقوو «“مههاوفآ يف يه امّنإف ءركب يبأ نع ساتلا اهذخأو ؛ذئموي ركبوبأ اهالت ىتح
 . تام دق هللا لوسر نأ فرعو AS ىلع هالجر ردقت ال «ضرألا ىلإ

 .243ص ؛5ج 436 « ةياهنلاو ةيادبلا «ريثك نبا (1)

 63-70 5590-56 ص cbg Bp UN a nel «ماشه نيا : يف هتافوو هعجو ءادتبا ليصافت رظنا (2)
 . 75ص «6ج ء3م Eyi ةريسسلا «ماشه نبا (3)

 . 75ص «6ج «3م ؛ةّيوبنلا ةريسلا ؛ماشه نبا (4)

 . 144 /3نارمع لآ (5)
 .75-76ص ص bg «3م RE EN « ماشه نبا (6)
 . 76ص :6ج «3م «ةيوبلا ةريسلا « ماشه نبا )7(
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 o بّيط ًالداع ًاقيدص ًالجر ناك 5e ركب وبأ بلغ HR» تبلغ 5

 يف نيدلا خسر يذلا AA ًالصاوت بصتناف ؛ةزجعملا بلطي الو eal فرعي ال ًاعيطُم

 يذلا عانقلا طقسو . تاداعلل قراخلا رمألاو ةزجعملاو EN نع ًاديعب هدارأو ءرشبلا ملاع

 نم اهني ةدوع رظتنت «ةقباسلا ممألا ىحنم هب وحنيو ءنيّدلا ىلع يلوتسيل ؛رمُع هسبلي ناك
 ءرظتنت رهذلا ىدم لظتو «ةبذعلا ةملكلاو تاريخلاو pe هلحر يف لمحي برا دنع

 نيّدلا هجو زرب عانقلا طقس اًملو .ةطلّسب عالطضا الو «دييشت الو ءانب الو « لمع الف

 اهرمأ نادزي يعلا ةطلّسلاب علطضيو «دييشتلاو ءانبلاو لمعلا ديري ءاعصان ًاحضاو ديدجلا

 HU الإ دم امو  :ًادٌدرُم ءاضفلا يف ركب يبأ توص حدصيو . ءامّسلا نم ةّيعرشب

STATE LEباب ديدج نم مهمامأ حتفنيو «ساتلا يف هلعف لعفي «ىدّصلا عجريو  
 نآرّشلا نأكو . . لبق نم اهوعمسي مل مِهّلعلو «ٌلبق نم ةيآلا اوعمسي مل مهّنأ نوُنظيو «ءامّسلا

 ساّنلا يف موقيف «ةمزأللا ةيعرشلا ركب وبأ بستكيو .ركب يبأ عم لصاوتم وه لب co مل

ES] iaJ. 2وأ 8  ËNمدآل : 

 ةعيفر ةيلاع ةّلحم يف يدبألا ميعتلا ىلإ ةينافلا U هذه نم هللا هلقن' دمحم تام ْذإو

 ربل هرابخأ يورت ist e راصو "”ىنسأ الو اهنم ىلعأ ال ÉN يف ةجردو
 H ىلإ قيرطلا نكلو DES املثم ÉH هل بدك ىَّنح «هب ءادتقالا يف ناسنإلا ةبغر نع

 A رهق اذإ الإ ةداعسلا ىهتنم غلبيو ءرملا اهعطقي ال ؛ةرعو كلاسملا ةبعص لب « ةلهس تسيل
 JEU منهج : هبرسم يف ناموقي الازام

 :ريصملا سنيو منهج وأ à راتلا راثلا 1

 اشن «تافاقّلا فلتخُم يف ءساّنلا ميحج Op à ”رموس يف ًاموي أدتبا خيراتلا ناك اذإ

 Blah ًالظ هتلعجو Kur» روك fu ميدق ميحج نم رموس تنب ام ضاقنأ ىلع  ًاضيأ وه

 ge Sec ؛ةياهتاوةيادبا ١ هي
 AR يف ةقابس تناك يتلا رموسل عبت ت اهفالتخا ىلع تافاقتلا نأ هيف نیب يذلا رمارك باتك ناونع ونهو ( 2)

Samuel Noah Kramer, L'histoire commence à Sumer. 
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 فاك هّنكلو Búa ًالصف نّيملاعلا نيب لصفت يتلا ضرألا تحت نم موقي ؛ءامّسلا ملاعل

 رموُس ملاعف .رخأأ ةهلآ ميحجللو «ةهلآ ءامسللو ءرخآ انوناق ميحجللو ءًانوناق ءامسلل لعجيل

 LS اهفصنو ءءامّسلا يه ةيولع بق اهفصن «بناج E نم يلزألا ءاملا اهب Cine ىَمظُع ةرئاد

ELىلإ لزن توملا هباصأ اذإف ءايحيل ناسنإلل ًءاضف لعج ءامهنيب حطس ضرألاو ءروك يه  
ENىلإ دوُعصلا نع ًازجاع ناكو ٠ شيعلا لصاوُيل تحت نم  TANنولد ثيح ؛قوف نم  

Delmunنم ةّبقلا نيب ناكو . ةهلآلا ريغ دحأ اهلخدي ال يتلاو « ةهلآلاب ةّصاخلا دلا ةّنج  

 ىلع EM ضرف ءامّسلا ةهلآ ضعب لواح رم مكف .ةريثك تاعارص تحت نم ةّبقلاو قوف
 ةأرماو ءامّسلا ةدّيس رمأ نم ناك ام ٌركذاو . لشفلاب تءاب تالواحملا لك نكلو «ميحجلا

Atانانيإ ةدّيسلا «  LS «Inannaززل نأ ةرم تاذ  تدارأ يتلا «:ةميظعلا لباب  

fs cleنيع ىلع ثحبتل هيلإ لوُرُتلا تررقو .همكحت ميحجلا ىلع وطستف ءاهذوُنُت  
 ءاهبحطصت ةّيهلإلا نيناوقلا حاولأ ىلع تطسو . اهعورشم iod اهب يتلا ةليسولا نع «ناكملا
 دالبلا تدصقو «زاهج JR اهسفن تزّهجو ءرهوجلاو bu تّلحتو A» سوبل تسبلو

 .اهراظتنا يف «تحت نم ةكلممل ةّيرو ميحجلا ةدّيس تناك كلام . “ينم ةعجر ال يتلا

 ٌةدّيسلا اهتبلس مت . ايراع ًادسج اهوكرتو «يلحو بوث E نم اهودرجو ءاهنيطايش اهتلبقتساف
 يف تّلظل «ءامّسسلا ةهلآ ضعب نم ةليح ضعب الولو «توملاك ةدماه تنابف EME نم
 ةّبقلا كلت e GE ةكلمم 3 دبألا ىلإ عفتريل ؛ ىلعلا يف CNE طقسلو «ىتوملا ةكلمم

 ىلإ ميحجلا لظو . ءايحألا علتبي ًامئاد ًاحوتفم اهمفو e لفسأ ىلإ اهسأر ناك يتلا تحت نم
 لاقيكشيرأ هرمأ ىلع موقت كلذو Inanna انانيإ اهتمت هذه .قوف ىلإ ءامّسلا تّلظو « تحت

«Ereshkigalاتناكو  oTكيرحت يف رود نم ةطلّسلل امب امهنيب ةقالعلا ثّدحُت «نْيتقيقش  

 . ءادعأ نوحبصُيف «ةوخإلا يف رخني يذلا لاضعلا ضرملا موُنرج

 بلوألا ىلع  ءامّسلا بر سوز ناك .نانوُيلا دنع هريظن Sla نيب لصفلا اذهلو

 لواحف .نيلفاس لفسأ « ىتوملا مكحي ميحجلا بر 182885 سيداه ناكو . لبجلا ةّمق دنع

 امك ةهلآلا هلإرمأب رمتأي D سيداه ضقرو «لشف هّنكلو «هناطلسل هيخأ Re عاضخإ سور
 ةّبرلاب ظفتحاو . یوا نم اهني ماندن راز ن جرا هنا

(1) Samuel Noah Kramer, L'histoire commence û Sumer, p. 237. 
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 عاجرتسا يف ءامّسلا ةهلآ لشف ناك . "'هرمأب ىتوملا مكحت « هبنج اهماقأو «ميحجلا يف ةليمجلا

 . هيرو ميحجلا ملاع لالقتسا ىلع ًاليلد بلوألا ىلإ ةّيرلا

 نيب ةفاسملا el ىلع ىرخأ ةيحان نم لدي ميحجلا يف DSL EN ءاقب نكلو
 يف ميقُت ةرّيخلا فوطعلا ةّيبلوألا ةّيرلا"اهف . تحت نم ناك يذلا ملاعلاو ىلُعلا يف يذلا ملاعلا

 Ale نيب ةطساو موقتو «بملوألاو ميحجلا نيب GE يتلا تافاسملا ةلزتخُم « ىتوملا ةكلمم

 PS ريصم dus «ناطلسلا ىلع pie JU ةهلآلا

 «قاسعألا يف مكاحلا ُهّمصخ ءامّسلا بر رهقيو «تافاسملا لوزت ءًائيشف ءائيشو

 جراخ ناك ٌرّشلل ملاع راهني لقتسُلا ميحجلا بر طوقسيو . ًامكاح ميحجلا ىلع هسفن بّصنيو

 ملاعو ىلُعلا يف يذلا ءامّسلا ملاع نيب لصفلا ناك AU اذه حبصُيو « ةهلآلا هلإ ةكلم

 ءامّسلا بر نوكي نأ يضتري الو As ريخلا نيب لصفلا ىلع موقي تحت نم يذلا ميحجلا

 ملاعلا كلذ 51601 "ةيواهلا" مكحي Gp حبصأ ادحّناو ناملاعلا برتقا اّملو .رشلل ًالصأ

 حورلا اهب هدمت تناك يتلا ةَوقلاو طاشنلاو ةّيويحلا دقفي نأ دعب“ ناسنإلا هلخدي يذلا ””لفسألا

 ناسنإلا دسجلا شيعي ميحجلا يفو .نيح ىلإ اهنم نكمو e قلك ا ةعاس هلإلا هيف اهخفن يتلا
 وهو el مايق ببس نع طق . ليئارسإ ونب لءاستي ملو ."'”ةّيبلس ةرئاف ةبيثك ةايح
 يف اطخأ ءدبلا ناسنإ نأ - رهّددلا ىدم نودّدرُي اوُلَظو «دهعلاو قائيملاو دبعلا GÉ يذلا رّيخلا

Gىلإ لوّرتلاو «قحلا ةايحلا ءاهتناو «مهنع حوّرلا عفرب باقعلا هؤانبأ قحتساف بلا  
 سمت ةسيعتلا QU ارش لعف ْنَمو ريخ لعف ْنَم ءًاعيمج سالا يقتلي ةيواهلا يفو . ةيواهلا
 Jus «ضرألا هيف لزلزتت GE paa نهكُتلا ءايبنألا لواح Les . هسفن راتخُلا بعشلا

 . O adh بعشلا وجنيو « ليئارسإ ينب ءادعأب ءاقشلا

(1) Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, articles: Hadès, Perséphoné. 
(2) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, 1.1, p. 306. 

 ) )3ءايعشإ رفس « ميدقلا دهعلا 49/14 5/ 14.
(4) Jean Bottéro, Naissance de Dieu, pp. 295 - 

  (8)يف ليئارس] ينب ءايبنأ دنع ةوعّدلا هذه رهاظم رظنا :

Max Weber, Le Judaïsme antique, pp. 405 - 407. 
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 ًادحاو ًاهلإ هبّصن يذلا ديحوتلا ىضتقا دقو ءًامكاح هللا موقي مالسإلا ges ىلعو
 .ةرخآلا روُمأ بّتريو ءايثدلا ةايحلا ,EE ءامهنيب امو ضرألاو ءامّسلا مكحي نأ ءهل كيرش ال
 ةديعبلا AILS «قامعألا يف قلغُم ءاضف «نيرخآلا ميحجب لصألا يف ةهيبش ان مّنهجو

 هحالس تراصو اينو اطار تلا ؛ءامنسا ملاوع نمالاع تلوح “عقلا

 بصتقا ت ايندلا ءامّسلا يف ًةرات اهدجت ؛كلذل . هديبع نم باذعلا قحتسا ْنَم هب بدعي يذلا

 جرختو «هنيمي ىلع اهباب يتلا نجلا لباقُتف « ةثيبخ حير هنم جرخت «هلامش ىلع اهباب موقيف «مدآ

 اهيف' ىهتنُلا ةردس دنع ٌرقتستو CNE عفترت-ىرخأ انايحأ us, Pi حير اهنم

 Ver نع يتلا ةئجلل ًاريظن شرعلا راسي نع موقت وأ «”””هتمقنو هرجزو هللا بضغ

 ًاعساش ءاضف منهج دعت مل .اهتفيظو يف ريغت بَرلا ىوتسُم ىلإ منهج عافترا بحاص دقو
 « حاورأ الب هوُجولا ىلع نيمئاه هيف نوشيعيف « مهلاعفأ فالتخاو مهفالتخا ىلع ىتوملا لبقتسي
 È s sr . هلو

  smنب هيف جزي رانلل ًادقوم تراص لب «ضرألا ىلع شيعت لبق نم ۔ تناك داسجأل لالظ

EN هجو يف هعفري برا ًاحالسو «باذع رش as هللا ديبع نم باذعلا قحتس 

 «“داسجأ دوعتو ءًاقرح لكاتت ًاداسجأ «*ةراجحلاو سالا اهدوقو ةدقّتم JE لظتو

 اذإ ارح راجحألا دشأ [ . . ] ضرألاو تاوامّسلا َقَلَخ موي هللا Le HS تيربك نم” ةراجحو

sat ناسل «روظنم نبا « + اهرعق دبل منهج تمس هيو «رعقلا ةديعب مانهجو es Laon "رمل مهلا o 

AUS ره[. . ] :ريسفتلا يف ف ىنعلا اذه ps . منهج هدام 
SN ءييرَ نيا «'رعقلا ةديعب تناك اذإ م رثب لاقي a وهو هلصأ ىلإ هدرن يأ ؛ ؛[ 29 /2!ءايبنألا | 

  Tg Euنوكي دق ظفّلا نأ روظنم نبا ركذيو . 249 ص  Ceنم ليخد ظفل منهج "نأ ىلع تاسارتدلا قو
 ةّيربعلا ” "ge ~ hinumمهدنع ينعيو " golyموته  vallée de Hinumسْدْقلا نم ةبيرقلا ةيدوألا دحأ ومو

 :"ةيرشبلا نيبارقلل ًانرف - لبق نم ساّنلا ماقأ ثيحو A» تاراذقلا تناك ثيح ؛ (ميلشروأ)
J. Chabbi, Le Seigneur des tribus, l'Islam de Mahomet, p. 638. 
E. I. 2, t. 2, article: Diahannam, (P. Hardy) ; La Bible, (T.O.B.), Nouveau Testament, glossaire, 

article : Géhenne. 

 . 19ص ء3ج «ريسفتلا ءريثك نبا(2)

 . 13ص «3ج «ريسفتلا ءريثك نبا (3)

 . ۱05ص «ءايينألا صّصقو قلا ءدب « يئاسكلا (4)

 .24 /2ةرقبلا (5)

 .56 /4ءاستلا (6)
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2,3 0) 
 « َنيِرِفَكْلِل dot و قلل ا ةيدق مئهجف ف ."ةفيجملا نم نتنأو [ . . ]تيمح

ieas cage foاهراوز رظتنت تّلظو " . 

ceddi ذنم 

 ءامّسلا لثم يهف . سّدقلاب ةقالع هل ءاضف لك نع لايخملا يف منهج ةروص فلتخت الو

 قوف اهضعب ًاقابطأ" لّكشتت ام ًاريثك us يه عبس تاجرد تاذ ةّنجلا لثمو ضرألا لثمو

njanانراجأ «هنع مهل ديحم ال هنولخدي « سيلبإ عابنأ نم ءزج اهنم باب لكل بک | دقو ] ء  

 «دوهيلل باب [ . . ] هلمع ردقب كرد يف رقتسيو :ةلمغ بتحب تاپ ee لخت لکو ءاهنم هللا

 LE مهو ءاوكرشأ نيذلل بابو «سوجملل بايو «نيئباصلل بايو «ىراصتلل بابو

5 2 
 a did as ce اذإف ."””ديحوتلا لهأل بابو ؛نيقفانملل بايو ءبّرَعلا

dsمالسإلا ىلع  RE Esةرغاف لظتو ؟“ «اديزم نم له : تلاق لَ هيف  Lab 
 وے

 طق :لوقتو «ضعب ىلإ اهضعب يوزنيف ءاهيف همد ةّرعلا بر عضي' ْذِإ ؛رهنت یتح « عبشت ال

 eas «يهابُتو ءاماقتلا ساتلا مقتلت يهو ةداعّسلا اهرمغتو ."”كمركو lies ءطق

 ةرباسجلا ينادي :ةلئاق اهيل دوعت من. *نيربجنملاو نيربكتملاب ترثوأ" : ةلئاق ةّنجلا يتأت اهارتف

 ينلخدي بر يأ" :برلا يف gore EU روفر + 'فارشألاو Salu نوربكتأار

 معتال ىّنح lag e aab A SL اي كلذ ملك ء «'نيكاسملاو ءارقفلا وأ ءافعضلا

 يتمحر تنأ امّنإ : ý لوقيْذإ ؛ منهج يلاعت نم طحيو LI عور نم Es « ىضوفلا

 نم ءاشأ نم كب iei يباذع تنأ امّنإ : راتلل [ لوشيو ] ٠ يدابع نم ءاشأ نم كب محرأ

CE)59ص «1ج «ريسفتلا «ريثك نبا . 

 . 24 /2ةرقبلا (2)

 :ىلاعت هلوقل نآلا ةدوجوم NN ىلع 4 RÉ Et ةبألا ذهب ENÉ نم ربثك ل دتسا دقو | 4

PNA59 ص «1ج «ريسفتلا ءريثك نبا ؛] . . ] كلذ يف ةريثك ثيداحأ تدرو دقو . تشو «تدصر ي ۽ . 

 دس ةد ران يهو «كارشإلاو ANS رشلا راتخيس هّنأب بلا نم انيقي هل تدعأ دقو «ناسنإلل اقل ةقباس مّنهجف

 مل ريثك نبا بسح مهلهج نيذلا ةلزتحُا ادع ام كلذ ىلع بهاذملا لك تقفّتا دقو .رتفت الو ؛ دمهت ال «ءدبلا

 .60 ص elg ءريسفّتلا «ريثك نبا : يف كلذ رظنا . ىنعملا اذه يف ساتلا اوقفاوُي

 .43-44 /15رجحلا TEE باب fa اه مهو نيو مدعوم Lee ناو )0

 .532ص «2ج «ريسفتلا «ريثك نبا (5)

 .30 /50ق «4 ريزم نم لَه Dose NET JA Re لوقت موي(
 .228 ص «4ج «ريسفتلا ءريثك نبا (7)
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 راثلا لمع لصاوتيو . "منهج تكستو « ةّنجلا أدهتو ."اهؤلم امكنم ةدحاو Rs . يدابع

 ةروص رفاكلا دلج اذإق . "اهريغ دوج اوُلَدُب مهدولج تجضن اذإف e GKN يلصت «بوؤدلا

 اذإو .ناك امك ًادبك داع ميظعلا ريطلا عبس همهتلا GB ناك يذلا «ميدقلا سوُثيمورب AS نم

 اهعم ناسنإلا أطاوت دقل . بوثو دلج ليدبت ماع É يف اهل يتلا ÉH روص نم ةروص رفاكلا
 ةلاحف .اهيف يتلا نيطايشلا نم ًاناطيشو اهل ًاريظن  نآلا  ىوتساف بلا ةيصعم ىلع ءدبلا يف

ftراتلا يف  SEنيطايش اهيف نإ ليق يتلا ّيحلاب » Dsخسم نم اهيف » hsامّنِإ سيلبإ  
 لكشو «رارمتسالاو ماودلل ةروص باذعلا اذإو .””اهفوج نم le ىلإو مدآ ىلإ سوسو
 عطقنم نب غوصتف LÉ صّصَقلا اذإو - ىنفي ال يذلا ثعبلاو sm لاكشأ نم

ge» LHتدب تقرتحا اذإ دوُلج هذهف .نيولتلا لاكشأ ىّتشب هنولُثو «ميلألا باذعلا  

 نم نول نيدلج لك نيب «دلج BU هل لعج رفاك اذهو : "سيطارقلا لاثمأ ءاضيب اهريغ ًادولج

 ةعاّسلا يف [وأ ][ . . ]ةرم فلأ نيعبس مويلا يف مهجضنُت'داقّتالا ةمئاد راثلاو «"باذعلا

 دابع .'اوداعف ءاودوع مهل ليق مهدولج تجضن اَمَّلُك [ . . ] ةرم ةئامو نيرشع ةدحاولا

 لبج هيف عضو ول هنطبو ءًاعارذ نوعبس dus ءًاعارذ نوعبرأ مهدحأ Ale ةقلامع  ذئموي

camesال ؛ كلذ عمو  EN CEAمهيلع يتأت لب » OSمهيلإ دوعتف «ءايحأ ” . 

 .رانلا ملاع يف ؛ءامّسلا يف لصاوتيو ءربقلا يفو ء توملا ةعاس أدبي !باذعلل ةياهن الو

 ةريسم لوح دمحم ناسل ىلع BE iy صاّصقلا هلقن ام ًاراصتخا يوري ريثك نبا عمساو

 ءامّسلا نم هيلإ لزن ةرخآلا نم لابقإو LU نم عاطقنا يف ناك اذإ رفاكلا دبعلا نإ" :راّمُكلا

 ىّتح تولا كْلَم ءيجي à pal دم هنم نوسلجيف ءحوّسمْلا مهعم هوجولا دوس ةكئالم

 . 229 228 ص ص «4ج «ريسفتلا ءريثك نبا : يف اهنأشي ةدراولا ةريثكلا ثيداحألاو "NS ÉLUS ةّصق رظنا (1)
 ةا" امم نْيَمصتخملا نأ 619 /22جحلا kp Gif ٍناَمْصَح ناد ف ةيآلا يف ou dt ضعب ىأر دقو

 . 206 ص «3ج ءريسفّتلا «ريثك نبا :”ةمحّرلل ينلعجا ÉL تلاقو « ةبوُقعلل ينلعجا :راذلا تلاق ءراّثلاو

 Lai اوُوُدَِل das اًدوُلُج IE LE Les LÉ ارات Li فس ,té أوُرفك نيل نإ )2( ١
 .56 /4ءاستلا USE he ناگ هلأ ترإ

 .58ص :4ج »26 «ناويحلا ؛ ظحاجلا (3)
 .487 ص ء1ج «ريسقلا ءريثك نبا : يف صّصَقلا هذه لمجم رظنا (4)
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 قرف [ . . ] هبضغو هللا طخس ىلإ يجرخا ؛ ةثيبخلا EN LE :لوقيف «هسأر دنع سلجي

 اًموُعَدُي مل اهذخأ اذإف ءاهذخأيف «لولبملا al نم دوقسلا عزتني امك اهعزتنيف «هدسج يف

 ىلع تدجُو ةفيج حير نتنأك اهنم جرخيو «حوسملا كلت يف اهولعجي LÉ «نيع ةفرط هدي يف

 SE حولا هذه ام :اولاق الإ ةكئالملا نم الم ىلع نوري الف ءاهب نودعصيق «ضرألا هجو

 ىلإ اهب یھتنپ ىّتح ءايندلا يف اهب یس ناك يتلا هئامسأ حبقأب ءنالُ نب نالُق : مهل نولوفيف

«LILيف نيجس يف هباتك اوبتكا :لجو رع لوقيف [ . . ]هل حتي الف «حتفتسيف  

 OE هيتأيو «هدسج يف هحور داعتف «[ . . ]ًاحرط هحور حرطُتف «ىلفّسلا ضرألا

 :لوقيف ؟كنيد ام :نالوقيف . يردأ ال cola cola :لوقيف (SOU : هل نالوقيف «هناسلجُبف

 .يردأ ال هاه cola :لوقيف ؟مكيف تعب يذلا لجرلا اذه ام :نالوقيف . يردأ ال cola ءهاه

 نم هيتأيف QUI ىلإ ًاباب هل اوحتفاو «راتلا نم هوشرفأف «يدبع بذك D ءامّسسلا نم دانم يدانيف

 حق هجولا حيبق لجر هيتأيو «هعالضأ هيف فلتخت LÉ «هربق هيلع قّيضُيو ءاهمومسو اهُرَح
 D :لوقيف ARCS يذلا كموي اذه ygs يذلاب A : لوقيف  حيرلا نتنم بابتلا
 مثال ءابر :لوقيف .ثيبخلا كلمع انأ :لوقيف ؟ٌرّشلاب ءيجي هجولا كهجوف «تنأ

eLةعاّسلا موقتو » psنم باب هل  Čيف شرف هل دهميو  UNمث «قّرحُيو  

 . منهج نم ةاجن الو . .ةياكحلا ٌرمتستو «قّرحُي

 هلاك اهعلط «ميحجلا لصأ يف جرخت يتلا موُقَّرلا ةرجش نم ll لكأي منهج يفو

 Per ىلإ دوعي مث « ميمح نم برشي مث «نيطايشلا سوور
 يهام عم ءاهرظنم نم حبقأ الو ءاهنم عشبأ ال [ . . JLAG اهنمو «رانلا نم تيغ" ةعينش

 الإ نودجي ال مهّنأل ؛اهنم لكألا ىلإ نورطضُيل ef « عبطلاو حيّرلاو معطلا ءوس نم هيلع

«abيف ترطف موُقرلا نم ةرطق نأ ولف + هللا لوسر لاق دقو [ . ] اهانعم يف وه امو  

 لكألا دعيو ."”؟هماعط نوكي ْنَب فيكف « مهشياعم ضرألا Jal ىلع تدسفأل LUI راحب

 ةعشب ةرجش نم ءاذغلاف .

 . 205 204ص ص «2ج ءريسفتلا «ريثك نبا(1)

 .62/37-68تاّفاصلا )2(
 .11-12ص ص Ag ءريسفتلا ءريثك نبا (3)
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 «قاسغو ديدصب ميمحلا مهل pe :ًاهوركم هللا كارأ ال ءًالئاس نوب برشي كالا ملا اذه نم

 دحاولا | ههّركتيف ءام" لوسّرلا لوق ىلع مهل برقي وأ «“"مهنوّيعو مهجور نم ليسي اع
 هءاعمأ عطق هبرش اذإف «هیف هسأر ةورف تعقوو «ههجو ىوش ههجو هنم ىندأ اذإف «[ مهنم

 .(2) مع

 هربد نم جرخت یتح

 HG ني das نِ باي DE 2e ga p :باذعلا لصاوتيو
ú E Eیف  és T 6eنأ ودار اَمَّلُك 2: ٍديِدَح نم  

PIIRA Carsلتاقلا رح او رانا ريغ ءيش الف . ”4قيرخ ب اَذَع اوُقوُدَو ايف أودع  : 
 يف ىلغ ءامو ميمح مهمامحتسا ءامو ؛' ? aau ساحن نم وأ ران نم تاعطتقم SN بايثف

 ءاعمألاو محّشلا نم مهنوطب يف ام باذأ مهسوؤر ىلع بص اذإ' باذم ساحنو ةرارحلا ةياغ

 ىحنملا اذه دنست ةريهشلا ثيداحألا تماق دقو ."””طقاستتو مهدولج بوذت كلذكو [ . [

 ديزتو «ثيداحألا لاونم ىلع جسنت لاوطلا رابخألا تماقو . ”باقعلا ّدشأ ساتلل ليكتو

 تايآلا CES يذلاو ÜN ىلع بوتكملا باذعلا ةراهم لكب ةدّلخم à ””ءيشلا ضعب اهيف

 ىلع ريسفتلا ماقو Age ًاحيصف ًاريبعت هنع ريبعتلا يف  ًانايحأ ًاراصتخا ds. OT يف

 . 12ص Ag ا ا

 or :هذه اهنم ؛ةعاشب هذه نع لقتال ىرخأ اروثص نطولا سفن يفرك دقو . چ «ريسفتلا ءريثك نبا (2)

 مهفرعل ؛ «مهفرعي مهب رم ارام ٠١ où مههوُجو دوج تسلتخاف « اهنم اولكأف «موّقزلا ةرجشب اوتاغتسا راثلا Jal عاج
 نم هوندأ اذإف ce ىهتنا دق يذلا وهو «لهملاك ءامب اوثاغُيف «نوثيغتسيف à شطعلا مهيلع Las A ءاهبف مههوجوب

 «مهدولج طقاستتو [ . . ] مهنوطُي يف ام رهصيو دوا اهنع تطقس يتلا مههوُجو pd هرَح نم ىوتشا مههاوفأ
afهلايح ىلع وضع لک طقسيف « ديدح نم عماقمب نوبرضُي  [ .] . 

.22. 19/2741 )3( 

 . 206 ص «3ج «ريسفتلا «ريثك نبا e ”ىمح اذإ ةرارح ءايشألا دشأ انهو «ساحشلا وأ N نم تاعطتقم مهل تصف “ )4(

 1206م 13e » «ريسفتلا «ريثك نبا (5)

 يفام بلسيف «هفوج ىلإ صلخي fe ER ee ىلع "pt :ثيدحلا اذه اهنمو (6)

 .206 »3 + ريسفّتلا ءريثك نبا « "ناک امك LÉ ءرهصلا وهو 425 غلبي ىٌح هفوج

 برضيف «هعم هعمقم عفريف «ههركت ههجو نم هاندأ اذإف « هترارح نم نيتبلكب ءانإلا لمحي كا هينأي“ : را اذه اهنمو (>)
 .206ص 3g ءريسفتلا ءريثك نیا « "هغامد نم هقوج ىلإ لصيف « غامد نم ءانإلا ميم ؛هغامد غرفيف هسأر اهب
 دبع داوُق دمحم ؛279- 274 ص ص ٠ ميكحلا نآرقلا تايآ ليصفت «موبال لوج : يف تايآلا هذه Jens رظنا (8)

 :رظناو .ران « مّنهج ؛ميحج : FRE A à ميركلا نآرقلا ظافلأل سرهملا ma « يقابلا
E. 1. 2, articles: Diahannam, Nûr. 
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 امو ؛باذعلا عنيأف PUS ءاهمُمتُي «تايآلا كلتل ىدص « هباحصأ براشم فالتخا

 يف ةمئاق ةسوسحم ةّيح ةّدام منهج تراصو En يف lalaa یخ

 ىلإ ًاعرسم داعو «بهرو فاخف «سم اهنم هّسم نيدلا طارص نع ءرملا غاز CE «ءاشحألا

 ءرملا ديحي نأ :ىمسألا اهفده تغلبو «ماظتلا ضرف يف ْصّصَقلا تحجنو . ”ناميإلا ةريضح

 جرخأ ًاميظع ًالوه ee تناك ؛كلذل .بّرلا باهيف ءَّراَنلا باهيو « منهج قيرط نع
 ةروص ىلإ O الو «ىرُي الف cr اهفنتكي يتلا ةميدقلا هتروص نم ميحجلا

 نيرّسفمو ةفسالف نم نيدلا ىلع نوماوقو » á لوسرو « A CAS نايك اهل ةسوسحم

 di نيرو قمار
Dيف ةر يه ال ءاهعون نم ةديرف ءاهدحو جيسن مالسإلا منه ةروصلا هذه  

 دوهيلاو سوجملا دنع لبق نم ءايبنألا ناك . ءالهجلا ةّيلهاجلا ىدص يه الو « تافاقتلا ميدق

eeبرا ءادعأو مهئادعأب باذعلا لزنُي نأ برا نولئاسُي  Éyءاعدلل بيجتسي ال ناك » 

 لبق  ةريزجلا تناكو . ةريرشو ةريخ «داسجألل ىوثمو ءًاعيمج سانلل ىوأم ميحجلا لظيف

 يف نوميهيو ؛نوكلعصتيف ءاهلاصخب idly اهماظن ًدض نيمئاقلاو La LÉ درطت  مالسإلا
 نكلو ؛نوبدعتي كلذ يف مهو « ىبرُق نع نوثحبي «ىرخأ ةليبق ىمحب نوذولي وأ «باعّشلا

 رفاكلاو «هل ليثم ال ريبك باذعلاو «ةعينش ةبيهر ةروصلاف .راذلاو مّنهج نع مهثيدح يف Gal نيب فالتخا ال ( )
 4127125 ص ص 9p OTAN» ليوأت يف نايبلا عماج eg dal : يف كلذ نم جذامت رظنا .وفع الو ؛هعم حماست ال
 «12م ءريبكلا ريسفتلا ءيزارلا ؛302-303 429 0 ص «3ج ؛فاّشكلا ءيرشخمّرلا ؛496 493 ص ص 10م

 ص «23ج 212م ؛134-135ص ص ؛17ج :9م ؛يناعملا حور ءيسولألا 4128. 122 420. 19 ص ص :23ج
 . 126. 122ص ص :23ج ؛230ص ص «17ڄ «ريونتلاو ريرحتلا ءروشاع نبا ؛97 94ص

 رّهطتنف à JR ثدحي ام هل ثدحي Of فاخيف «ناسنإلا نم ءادلا لاصئتسا يف منهج رمأ ليوهت ةفيظو لمت )2(
 ًاحضاو كلذ ادب دقو . طخ الف «ناسنإ ديب ذخأي نأ هتياغ ايميلعت ىحنم Le يف aal تحن اماريثكو . هسفن
 :لوقيف رشا اباطخ ناسنإلا ةبطاخُم ىلإ "اهلاكنأو اهلاوهأو ee ةفص يف لوقلا" يف هجوتيف ءًالثم يلازغلا دنع

JEتنأ اميف ريكفتلا عد «لاوّزلاو ءاضقنالا ىلع ةفرشُلا ايلا هذه لغاوش نم هيف وه امب رورغملا ءهسفن نع  
 de soi مولع ءايحإ «يلازغلا d'a دروم راثلا لأب تربخأ كإف « ةلدروم ىلإ ركفلا فرصاو «هنع لحترم

 راتلا باذع ةروُص لالخ نم رمألا يف نما ىلإ ؛ ar هلوقب اهثراق وعدي ثيح ةيلاوملا تاحفتصلا رظناو . 484 ص
 . ميحجلا لاوهأو Č لهأ ءاكيو » robe .و ؛مهبارشو راّقكلا ماعطو

 : يف كلذ رظنا . كردي الو « ىَرب ال ام لصألا يف (ينانويلا ميحجلا- ( Hadès سيداه ظفل ينعي )3(
Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article : Hadès. 
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 ءايدسج ًاباذع طق  مهيلع ةريزجلا طاس ملو «بابحألاو لهألا مهكرتل EE ناك مهباذع

 . ةمرح دسجلل ناكو .كلذب حمست ال ةوادبلا مّيق تناك .ًافينع ًايجمه ًابيذعت الو ASS الو

 «بيذعت اهقبس ام Gt تبرض bh .رأشب ذخأ دنع وأ «برح يف لإ قنع برضت الف
 وأ «فّنع وأ ءبّدع Cie ES الف .لوسّرلا عم ةمرح دسجلل ناكو . ليثمت اهالت الو

 يفق .حماستلاو ملحلل ًازمر ناك .ًادلج خلس وأ ءًاوضع رتب وأ «برح ريغ يف ةبقر عطق
 يف وهو ءاهحتف ةعاس كم ىلع ههرُك ريبكو هبضغ مج بصي نأ اهيف رظتنن انك يتلا ةظحلا

5eءيش ىلع يولي ال «هجاردآ داعو ءافع «هدجم . 

 Fa D Le MN YA باذع نوكي نأ مالسإلا راتخا مق

 ينب دهع يف مّ A ينب دهع يف رهظ امل ىدص منهج تناك أ ؟دسجلا ةمارك نادقفو ناسنإلا

 أدبم خسرو «لاب ىلع لبق نم رطختل نكت مل يتلا بيذعتلا بيلاسأ دّلخ نف نم à ساّبعلا
 (pere 5 رظانلا نإ ؟هلإلا روُص نم ةروصو ًاليمج ناك يذلا ءدسجلاب ليكدتلا

 «نويعلا لمَسو ؛دوُنُجلا خلسو ءلاصوألا عيطقتو ءاهبلصو ءسوؤرلا عطق' لوح صّصَق

co Esقّرَحو  UN TTOءايحأ » désءسارضألاو رفاظألا  Lesنادبألا  

 «ةرهاسملاو «قلّسسلاو « Sy Ey «نسلألا لسو Č اهبيذعت وأ ءاهريمست وأ ةّيح

CE,الإ عيطتسياال «"بيذعتلا نم ىرخأ ناولأو «هّيش وأ ءمحّللا ضْرَقو «باعكلا  

 ملاعل ساكمنا مّنهجف . منهج رار رظتنت يتلا باذعلا yasa نيبو اهنيب هبش دوج وب رارقإلا

 ei فينعلا باذعلا ىلإ قيرطلا ةّيومألا ةفالخلا تش دم ضرألا هايحت تناك يذلا باذعلا

 منهج نم ناسنإلا فوخ ناك .نّئفتتو pais «ديزت ةيسابعلا BAH اهضاقنأ ىلع تماقو

 ىطُخ ىلع ريسيو ربتعيف pu VUS يف نينمؤملا ريمأو يلاولاو مكاحلا نم هفوخك ْبّرلاو

 ناطلّسلا انالوم معن : :ةزئاجلاب زوفيو ءةرخآلا يف LÉ يف بدع الف «نيربتعلا

 . ءامسلا يف دلا ةنجو «ضرألا يف

 ge « يساّبعلاو يومألا نْيرصعلا يف cell س صّصكو نييولصملا رابخأ « ىضترم نيسحو اهم ريالا دبع (1)
 ICE نم تعم صّصّقلاو رابخألا هذه نم تاراتخُم هلك باتكلاو
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 :حيسملا لظ يف ةرم تاذ وأ « JÉ لاجدلا -2

 OI ىلإ نوعديف مهلاثمأ ساتلا يق موقي نأ نوهركيو .نيئبننملا نوهركي ءايبنألا

 نيب ناك ÉS ىسيع قرامُي مل Cu لاجّدلا حيسملا JE دقو . مهتوعد مهيلع نودسفيو

 «[نورهظيس LEE ESS نم هعابتأ رذحي ءادّنلا ءارو ءادتلا لسرأف « هلهأ

 نأ فاخي ناكو . 'مهسفنأ نيراتخملا نكمأ ول اوُلْضُي ىح «بيجاعأو ةميظع تاياب نونأيو

 موقي ْنَم "نوكي نلو «نآلا ىلإ ملاعلا ءادتبا Le نكي مل" يتلا ةميظعلا ةنحنا ةعاس رهظي

 مكل لاق نإ ؛ ذئنيح' :لوقيو «هريغ ةيعاد لكل ELEN هباحصأ ele ناكف « ةيعاد سانلا يف

 اذ وم اه مكل اولاق DU : ءادتلاو ريذحتلا لصاويو . هوّقدصت الف انه وأ انه حيسملا اذ وم دحأ

 U ناكو PS UE «تارجحلا يف اذ وه اه وأ « كانه ىلإ اوبهذت الف «ةّيربلا يف

LÉهعوُجُر تايآ سانلل نيب « حيسملا هنأ يعدي ءتآ هل ودع ىلع ًابرح  à paحيسملا  BA 

 coq «[ . . ] برغملا يف ءيضّيف «قرشلا نم قربلا ثعبني' اهموي : هيف كلش ال يذلا
 رهظت ؛ذئنيح ؛ءامّسلا oA عزعزتتو « ءامسلا نم موُجُنلا طقاستتو ؛هءوض رمقلا يطعُي الو

 OU A ذئتقو  حوثتف «ناسنإلا نبا ةمالع ءامّسلا يف

 ملاعلا يف هليجنإ رشتني يو «ضرألا حيا روث مسيو .“ Poe دجمو Eyi ءامسلا بحس ىلع

ibهيلإ بذجنتو «ضرألا ىلع هتوُكَلَم موقيو  es VEةياهنلا يتأت  » 

 . ةعاسلا موقتو

 ا ا
 JEI حيسملاو ىسيع ىّنبتت ابعت ْذِإ ؛بابلا اذه يف ُةّيمالسإلا ُةّيبَرَعلا صصَقلا كلؤجفتو

 a al عم لماعتلا تلهاجت ام ًاريثك يتلا يهو «ةبيرقلا نوكلا ةياهنو ةعاسلا تامالعو

- gé 
 ءالؤه a نكلو .ًانايحأ دوُنهلا ىتحو illa دوهي صّصَق اهيلع تلّضفو ؛ىراصنلا

 .26 21 /24 « ىم ليجنإ : يف هالعأ ةرقفلا يف ةدراولا تاداهشتسالاو JE نم ىسيع ريذحت رظنا (1)
«a JÈ )2(30-27 /24 . 

 .35 14/24 1,2 ليجنإ (3)

 .238 237 ص ص «ريسفتلا à ىم ليجنإ (4)

. ۱4/24 e a ليجنإ )5( 
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 توملا يف اهناترا LÉSI «ةياهنب LS تنمآ .ريبك حش تاذو ءًآعقدُم ارك ةريقف بابلا اذه يف

 ءادعألاب بيلا فصعي نأ يف اهملُح قّّقحتي ملو «ةيواهلا ىلإ Ja يفو «دارفنا ىلع
 ضرأ نم pe وأ ءءامّسلا ىلإ عافترا وأ «لضفأ ةايح نم رايخألا نمو «مهدحو

 يف ةبغرلا ةيبلت ىلإ E ةجاحلا ديلو ىراصتلا عم لماعتلا ناكف . دلُخ é كدت ةدوعوم

 ىلإ ساّنلا ريسيو «ةبطاق ةرومعملا هنيد اهيف معيو ؛هللا ءادعأ اهيف ىنفي ةّيعامج ةياهن زارحإ
 . موتحلا ريصملا

 خسرت «ىراصتلا تاياكح لاونم ىلع تاياكح ُةّيمالسإلا ُةيِبَرعلا صصقلا حسنت ملو

 ىسيع مايق يف تدجو ْذِإ EÉ امك مهصتصق ىلع تظفاح لب ؛ةعاس رخآ ىلإ اهترظن اهب

 تراسف PEI يف ًاهيجو هبيصنتو «ًاموي ًايح هثعب نم نآرقلا يف ءاج ام هيبش ةياهّنلا دنع
 «ةيحيسملا هتدّلخ «هل ًاليدبو «ىسيعل ًاريظن JÉ حيسملا يف تدجوو . نآرقلا ىطخ ىلع

 PETAENT .رخآ لاجد قلَخ ىلإ وعدت ةرورض الو داس امب ءادتقالا نم ساب الف

 تعفترا دقو ءًاهيبش MN لعجت نأ ىبأت ةيمالسإلا ÉGI صصقلاف . ةمكح Ja حيسملا

 لبق غيص ميدق َقْلَخ دّمَحُمَف ت دک یف هد ا ل هرم ىلإ اه

 فيرغو قلا كلذ داسفإ ىلإ لييس الو ؛شرملا يف اهب BELE ةروثصو ؛ قلا

 :ةروصلا فلت

 .úi ميدقلا LE ىلع دحأ ؤرجي نلو «لاّجد دّمَحُم سالا يف موقي نل ؛كلذل

 «ةاجّنلا هل ديرأ امل هريغ ىلع ُهَهَبَش يمر . هل ًالاثم هريغ موقيل ةضرع - ًامئاد  ناكف ؛ ىسيع

Tsساّنلل  ehoرخآ هب ًاهيبش  امتح  نولبقيس مهو «كلذ سالا لبقو «بلص امو » 

 . سالا ةايح نم ةلحرم رخآ يف موقي

 35 ء33 /19مُيَرَم (1)

 agé هروهظ نع ثيدحلا يف ديدجلا دهعلا رافسأ تبهسأ نيح يف ؛ ىسيعل ًاليدب همايقو JE OTAN ركذي مل (2)

 :Ji ءرظنا «هاعسم يف عجن ال je ؛هفاصوأ ىلإ تدشراو cer تردحف va داقتعالا ىلع مهلمحو «س انلا ىلع

 3736 /5 e Jai لامعأ ؛8 /21 ءاقوُل ليجنإ ؛ 21-23 .5/13-7 «سقرم ليجنإ ؛ 24-25 264/24 . ىس

690 



2096 64 
 ةملكلاو «ٌبرلا ماظن ضرفو «دهاج .ايندلا ةايحلا يف مات هرود بعل ادّمَحُم نإ م

 يتلا راَدلا ahe تهتتا اًملو EU ضرألاو ساّنلا عضخف «ضرألا ىلع قحا

 عفشيل ؛ةعاّسلا مايق رظننيو ءسّدقت نم ةرضح يف معني «ءامّسلا يف دّمصو «رارق اهلّرقي ال

 نأ هماقمب قيلي الو I نيد ىلإ و عديل ؛ضرألا يف ديدج نم هثعب ىلإ ةجاح الو ؛ هلهأل
 «قحلا ةملكلاب ثعب ؛ةلاسرلا روتبم يبنف ؛ ىسيع اّمأ .روعأ ًالاَجد براحُيل ؛ هئايلع نم لزني

 DAS ناكف .ةلاسّرلا es ءاهيف عتري داسفلل اهكرتو «راّدلا هذه رداغ ام ناعرس هّنكلو

 . ةدحاجلا ضرألا ىلع ٌبرلا ماظن ضرفيل ةعاّسلا مايق لبق دوعيف « ىرخأ ةصرُق حتمي

 عورشم لشفيو ءاهضرغ مدخي .ou اه .ُةّيمالسإلا ُةّيبَرعلا صّصَقلا ذختنو

 هب تقطن امو «حيسملا نيدو ىسيع ةملكل ًاضرف ىراصتلا دنع حيسملا ةدوع تناك . ليجانألا

 Cas ىراصتلا هفرع يذلا فيرحتلا نيد ىلع ًءاضق نيملسملا دنع هتدوع تراصف ؛ ''”ليجانألا

 «مالسإلا الإ لكملا لوزتو «راد لك يف مالسإلا سالا قئتعيف ؛مالسإلا ىلإ ةوعدو بيلصلل

 . ”صضرألا ىلع ةنامألا عقتو

 نوموقي «سانلا نم ةدّدعتُم ًالاكشأ لب ءاهنيعب ةّيصخش ليجانألا يف JEU نكي ملو

 AE ءاحّسُم' عقاولا يف  مّهو « حيسملا el  هتقيرط ىلع لك  نوعّديو «كانهو ان

e RIنوشمي «ةيداب مهعادخ تامالعو «مههوجو ىلع مهاميس  ledوأ ةّيربلا يف  
 رولا Gb يتأيو «ساتلا يف ىسيع نلعتسي نيح يف < ””تارجحلا ناردج ءارو نيرّتستم

 eu رمأ فشكيف

 ( hAlىتم 14/24» 35.

ot Si JL دحاو مهنيدو « ىش مهتاهمأ «تالعل ةوخإ ءايبنألا : لاق %. ينل نا ةريره يبأ نع[ ٠ . |2 

 هنيبو ينيب يبن نكي مل هلال ؛ میرم نب ىسيعب «  «36 ds«ضابيبلاو ةر ىلإ عوبرم لجر « هوفرعاف « هومر

 سالا وعديو «ةبزجلا عضيو ءريزنخلا لتقيو ءبيلصلا قديف < « للب هبصُي مل نإ رطقي هسأر ناک «نارصع نابوث هيلع

 هنامز يف سالا كلهيو «مالسإلا ىلإ  JUحيسملا هنامز يف هللا كلهيو ,مالسإلا لإ اهلك  JEةنامألا عفت مث

 ء ضرألا ىلع  RATERبعليو « مضغلا عم باثآلاو ءرقبلا عم رامتلاو «لبإلا عم  OAتايب

 .548 ص ؛1ج ءريسفتلا «ريثك نبا «"نوملسمللا هيلع يلصيو à ىو مك ,ةنس نیعبرآ ثكميف «مهرضت ال

 .24/24 fe» ليجنإ )3(

 . 237ص «ريسفتلا ge ليجنإ (4)
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ČÍصّصّقلا لاّجد  ÉGحمالمو راق فص تاذ ةدحاو ةّيصخشف ؛ةّيمالسإلا  

g Pinot,ملاعب هل ةقالع ال «بيجع  coنم يتأي «هدبلا ةقلامع نم قالمع  Le 

 اهيف هآر يتلا ءامّسلا نم وأ Past اهفرعي ال يتلا بناجألا دالب نم يتأي ds «يردنال

 ..GODI ]مانم ايؤرب سيل نيع ايؤر «هتروص يف" اهتليل ءآر ea هب ير ةليل دمحم

JEA ]نع ءامثدح ًاثيدح هتبطُخ رثكأ ناكف ل5 هللا لوسر انبطخ : لاق يلهابلا ةمامأ يبأ نع . To 

AIE نم مظعأ C هيلع مدآ يد هلل ارذ ذم ضرألا يف ةنتف نكت مل : لاق ْنأ هلوق نم ناكف . isy 

 نأف « ءةلاحم ال مكيف جراخ ومو ءممألا رخآ ماو «ءايبثألا رخآانأو لاجل هنأ رذح الإ ابين ثعبي مل هللا إو

 ني أو جرخي  SEلك ىلع يتفيلخ هلا نو «هسفن جيجح لكف «يدعب نم جرخي أو ململ جيجح انأف ؛
 ؛ مل  dbنم جرخب  alانبي ثعبيف ؛قارعلاو مالا نيب  cssًالامش .  as Leءاوتبئاف «ساّنلا

ul: لوقيف « يني مت . يدعب يبن الف «يبن انآ : لوقيف ءاديي: à: يلبق ion مل ةفص مكل هفصاس يار 

Se نيب بوتكم هَّنإو .روعأب سيل لجو رع مكر نو «روعأ do اوتومت ىتح مكُير نورت الو مكبر. 
 هعمّنأ هدنتف نم لاو . باک ريغ وأ «بتاک نمم لک هؤرقي  Leهرانب یلتبا نمف «ران هنجو «ةّئج هرانق «ًرانو

bb. ميهاربإ ىلع ًامالسو ًادرب راثلا تناك امك ء[مالسو ًادرب هيلع نوكتف ؛ فهكلا en 

taye يف ناطيش هل ss . مع : : لوقيف SL, يأ دهشت fu أ لل تشع be يبارعال لوقي des 

 كلر لاف «هعبلا نالوقيف مو يأ .  Olsيقلت ىتح «راشنملاب اهرشنيف ةدحاو سفن ىلع طاب نأ هتنتف نم

w: ثيينلا هل لوقيف: «ne 14528 اير هل نأ معزب مث «نآلا هثعبأ 8 ءاذه يدبع ىلإ رظن Ja at 

  due PNR Jasaهللا لوسر لاق) ءمويلا ينم كب ةريصب ٌدشأ د

 ىح « باطخلا نب رم الإ JED ىرت انك ام ؛ هلو : :ديعس وبأ لاق . للا يف ةجرد يم أ عفرأ لجّرلا كلذ : 6
 هتنتف نم نو . تبنُف «تبنث نأ ضرألا رمأيو «رطمّتف ءرطمُت نأ ءامسسلا رمأي نأ هتنتف نم ّنإو «[ . . ] .(هليبسل ىضم

 نأ ءامّسلا رمأيف ءهنوقدصُيف «يحلاب ري نأ هتنتف نم نو .٠ تكل ألا ةمئاس مهل ىقبت الف «هنوبذكيف « يحلب رينا
 Sly همظعأو تناك ام نمسا كلذ مهموي نم مهيشاوم حورت یتح « تب « تبث نأ ضرألا رمأيو «رطمتف « ءرطمُت

 بقن نم امهيتأي ال هّنإَف «ةئيدملاو Ea الإ هيلع رهظو هئطو الإ ضرألا نم ءيش ىقييرال .ib اعورض poly رصاوخ
Lagoفوُيسلاب ةكئالما  Leةنيدملا فجرتف ٠ «ةخبّسلا عطقنم دنع رمحألا بيرظلا دنع لزني ىح  

 «ديدحلا ثبخ ريكلا يفني امك اهنم بلا يفنيف ءهيلإ جرخأألا ةقفام الو قفا ىقبي الف  تافجر ثالث اهلعاب
 .549 ص «1ج «ريسفتلا «ريثك نيا Y . . ] صالخلا موي مويلا كلذ ىعديو

 لوح ؛ليجانألاب ft بادآ نم ةّيحيسملا هتفّلخ Le JE ةروُص تثرو ةّيمالسإلا ُةّيَرَعلا صّصَقلا نوكت دف ( 2)
 اهيف ضرع ءةعاّسلا مايق يف ةلاسر + Ce 4ق) Saint Ephrem مارفإ سيدقلا فّلخ دقو .راتلاو ÉLUS ةعاسلا مايق
 «ءايحأ ىتوملا ثعب الإ «تازجعملاب يتأيو « سانلا هل بذجنيفأ «”بناجألا دالب" نم GS حيسم نع ثيدحلا ىلإ

 :رظنا red ينأي ةعاس Je ؛ةظحللا كلت يف نائعبُي نيذّللا خونخأو ايليإ لتقيو
E, J. 2., 2, article: Dadidiäl, (A. Abel). 

 er نيعلا روعأ اططق ادعج روعأ ًالجر تيار من[ - E É لوقي «هب يرسأ ةليل هتادهاشُم نع هثيدح يف (3)
guet. 0ىلع  sdeتیبلاب فوطي «  » aحبسلا : :اولاق ؟اذه نم تقف  CIGهريسفتلا : ءريثك نبا  

 EU حيسملل ىرخأ فاصوأو « ضرغلا يف ىرخأ ثيداحأ كانه رظناو . 552ص اج
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 روعأ" هآرو .“"ةرجش ناصغأ هسأر رعش يرد بكوك US ةمئاق هينيع ىدحإ ؛ناّجه رمقأ

 وأ «بتاک نمؤُم لک هؤرقي «رفاك ds نيب بوتكم وهو 2“ ةيفاط ةبنع هنيع DS ىنميلا نيعلا
FU : 

 «ناولألا Es نولي ةروص لايخملا يف فاصوألا هذه مسترت ام ناعرسو

 ةقالع سيلبإلو . ”روعألا هئامسأ نم نأ سالا يف عاش دقو «ةدحاو نيع اذ سالا يف رهظتيف

 «ةلاسرلا لّمحتل دعي «ءارحصلا يف ًاهئات ناك موي هنحتماو ءهل AGE دقق « ىسيعب يدق

 مويلا وه اهو . "”ةثيبخلا هنيثارب نم وجني نأ -ربصو دلج نم يتوأ ام لضفب ءاهموي  عاطتساو

 نوكي نأ سيلبإ A ناك . سمأ هفرع يذلا سيلبإ نع فلتخي ال ءًالاّجد ًاحيسم يقتلي

 /بّرلا ةروص يف رهظ La احور دست ْذِإ ىسيع OY ELA نوكي ذأ مث نمو < « ىسيع

 لكشُت يتلا « ةّيصاخلا هذه هيف سمطت EP ةيمالسإلا ةيبرحلا صصقلا تلواح Ds LE «بألا

sion TU gaul . élنم هباحصأ  JIيبن هاّيإ اهفصي مل ةفص مهل هفصيو  

 et لوقيف « يني مث «[ . . ]يبن انأ :لوقيف ؛أدبي هل : LUS ىلع Li «هلبق

 ما وال سا عه

 لطبو لطب تاذ ةبيجع ةياكح ءانب يف  ةظحّلا هذه يف  ْصّصَقلا حجنتو . ءامّسلا يف يذلا

e iaaرمألا ىضتقاف ءساّنلا ىلع امهرمأ طلتخا  OÙلوقي اذه «عارّصلا ةبلح الخدي » 

 ةدايزب هيلإ بوسنم AL | . . ] لاجّرلا نم نجلا مخّتضلا ميظعلا ميلا" . 15ص «3ج ءريسفتلا ءريثك نبا (1)

 ضيبألا Ats درفلاو ثلا BLD ناجهلاو' . ملف :ةّدام «بّرَعلا ناسل ءروظنم نبا à *ةغلابملل dy فلألا

 . نجه :ةّدام A» ناسل «روظنم نبا ؛"ليإلا نم كلذ ذخأ [ . . ] ضايبلا نسحأ ونهو «[ ۰. ]
 .552ص ء1ج «ريسفتلا «ريثك نبا )2(

 اهنم هتعمج ام كلذك رظناو . لاّجّدلا نع ىرخأ ثيداحأ كلانُه رظناو . 549 ص «1ج ءريسفتلا ءريثك نبا (3)

 -208. 175ص ص Bg sdp» « ةعانسلا طارشأو EN باتك « حا عاجلا :d التم جالا

 اذه حبصُي امآريثك « IN يف دّمَحُم نع ةّيورملا ثيداحألا يفو . 266 ص ٠ « ىّربُكلا ناويحلا ةايح «يريمدلا (4)

 :ei : لوقف ob, ss Ta fus 48 لوقي be ) هتنتف "ds : اناطيش ريخألا

fs؛هعبتا ؛ ينب اي : نالوقيف أو هيبأ ةروُص يف ناطيش هل  à549 ص «1ج ءريسفتلا «ريثك نبا « "كبر . 

 1312/1 «سقرم ليجنإ ؛13 1/4 ءاقوث ليجنإ ؛ 111/4 ءىّتم ليجنإ (5)

 .689 ص «هالعأ ثيدحلا صن رظنا (6)

CD)رظنا «بورب ماظن يف ةّيزكرملا فئاظولا نمو ؛ةبيجعلا تاياكحلا يف يساسأ ءانب وهو : 
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 ؛لطبلا زربيو «لاّجّدلا فشكُيو « عانقلا طقسي ىح ءلعفي كاذو «لعفي اذهو «لوقي كاذو

 كلذو ءباطخملا اذه D يف ًالإ ةياكحلا ميقتست الو .ايروأ ءايين وأ ءاكلم وأ ؛ًادّيس جّوتُيل
 . ""ةفيظولا لباقُم ةفيظولا عضوو obali باطنلا

 ءاّنغلا قئادحلا تاذ ةبصخلا ضرألا كلت نم . لوألا جرخ قارعلاو ماّشلا نيب َلُخ نم

 يف ةدّمصملاو ءضرألا يف ةبراّضلا HAN ةفراولا ةرجّشلا نضُح نم لسنا لالزلا ءاملاو

 «يدوهي فلأ نوعبس ann مّدقتو « الامش ثاعو «ًانيي ثاعف' ضرألا يف باسناو «ءامّسلا

 مهيلع دنُجو « جالا هيلع كلم ةلمح LUN ىلع ahy ."جاسو ىّلحُم فيس وذ مهلك

LLE 1 olillراسو . هللا ضرأ يف هللا دابع ىلع ناجلا تيرافع نم هدنجب سيلبإ لمحي امك  
 ؛هب نونمؤيف «مهوعديف «موق ىلع يتأيف «حيزلا هثربدتسا ثيغلاك“ ًاعرسُم LUN يف
 gen AI تازجعملاب يتأيو .راتخملا يبتلا انأ AN :مهيف حيصيو "هل نوبيجتسيو

 يبارعأل ايحأ . هنودبعيو . ينودبعاف ONU A الأ à مهيف حيصيو ؛ ةطبغ ئلتميف سالا

 رمأو « ىعست ةّيح tte ءاهيف رظن eos Cf ىح «راشنماب ,TES «هابأو هلأ
 قبت ملف AS يتلا ءايحألاب رمو ST «تبنُت نأ ضرألاو ؛ترطمأف ءرطمُت نأ ءامّسلا

 نمسأ كلذ مهموي نم مهيشاوم تحارف ءةنكدص يتلا ءايحألابو «تكله الإ ةمئاس مهل

 هعبتف :كّروُتُك يجر :اهل لوقيف «ةبرخلاب ري ناك . ”اعورض ردأو رصاوخ ls مظعأو
 je هعطقيف «فيّسلاب هبرضيف ءًابابش ًائلتمُم ًالجر وعدي مث «لحتلا بيساعيك اهزوُنُكب

 عاذو co يف هرمأ رهتشاو . ”*كحضي ههجو لّلهتيو «لبقيف ph « ضرغلا ةيمر

 ناك .ناكم JÉ يف اهتاذ ةظحللا يف بصتنا a ناك .اهيراغمو ضرألا قراشم يف هتيص

Vladimir Propp, Morphologie du conte, pp. 74 - T7. 

C1)لكيه زّيمُي ؛ءانبلا مكحُم ماظن وهو  aliةغصب  Úleًالثم رظنا : 
Claude Bremond, Logique du récit, p. 25. 

 dy d ضْمَح اهب نكي مل D ضرألا يمس ٍبَرَعلاو ؛ ضرألا للا .540 ص « 1ج ءريسفتلا «ريثك نبا (2)

 . للخ ةّدام ءبّرَعلا ناسل ءروظنم نيا « "ىعرملا نم ةوالح هيف تناك Lt نم dE ؛ولح تبن لك
 :ريثك نبا : يف ؛ثيداحأ اهرثكأو ءضرغلا اذه يف te لمجُم رظناو . 689 ص «هالعأ ثيدحلا صن رظنا (3)

 . 191.190 »22 17 . 15ص ص ؛3ج ؛552 547ص ص lg ءريسمتلا

 . 550ص ءاج ءريسفتلا ءريثك نبا (4)
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atاوعضخف ؛نيعمجأ ساّنلا يف مگَحَو «ةبطاق ضرألا ىلع هتاذ نآلا يف ذوُقنلا ضرف  

 . ةليلق لق Yj نيعئاط هب اونمآو « هناطلسل

 ىلع aS ًاعضاو « نْيتدورهم نيب ءقشمد يقرش «ءاضيبلا ةرانملا دنع” رخآلا لزنو

 tie. “nas لم ترد اقر اار ,is اناطانإ RC سبا

UEسايد نم جرخ [ . . ]» arيف راسو .””ردّصلا ضيرع  UNةمالّسلا هقبست » 

 يبحُيو USN اهب ئربي ناك" تازجحُم نم À سمأ اهزاح يتلا هترهش لح امثيح هقبستو

 ربخُيو «””هناريط دّهاشُي ًارئاط نوكيف « هيف خفني مث ءًارئاط نيطلا نم روصيو «[ . . ] ىتوملا
 دئاوم ءامّسلا نم لزنُيو :””مالّسلا هيلع ليربج وهو «سدقلا حورب أديم بويغلاب

à Valleىلع يشميو  SES, Pauتأي مل بلص وأ عفر دعب ءامّسلا نم داع  H 

 .لبثلاو فيسلاب براحو eo عم ىَّلصو ءًارشب سالا يف ىشم لب ؛تازجمملا هذه

 «نامأوت امهّنإ لوقتل ىٌح ؛امهنیب عمجي ءيش لك ot نّيريظن «نالجّرلا مدقتو
 ةنيدملاو كم الولو ءسّنّدلاو هيوشتلا ىلع Ua ءامهدحأل ةماس موقت ةت ءاروعلا نيعلا كلت الول

 روعألا بوجي نيح يفف .يناّثلل امهباوبأ ناحتفت و ءامهدحأ ناّدصتف «ةريزجلا يف نابصتنت

 نم امهيتأي ال Ep «ةنيدملاو LR الإ ce رهظو ء هّنطَو الإ ضرألا نم ءيش ىقبي ال" ةطيسبلا

LEامهباقت نم  Yفويسلاب ةكئالملا هتيقل  ELرخآلا ناف  Joieءاحوُرلا جفب [ . .  

 هب نالبقتف à gd نّينيدملا هامدق أطت «””امهعمجي وأ «رمتعي وأ ءاهنم جحيف «| .. ]

Lie 

 نم ةرّصمملاو i نْيرصَمَم نيب يأ ؛لاتلاو لادلاب ىَوِرُي «نیتدورهم نيب لزنيو' .552ص ء1ج «ریسفتلا ءريثك نبا(1)

hiىنعمو «[ . . ] ةفيفخ ةرفص اهيف  ls alهريغ وأ نارفعز نم ةرفصلاب ةغوبصملا يهو ءدحاو نْيئدورهملا  
 . دره ةدام «برَعلا ناسل ءروظنم نبا GS وه درهلاو [ . Lo وأ نيش يف يأ ؛نيتدورهم يف ىسيع لزب" ؛1 ] ٠
 . 111.109 /5ةدئاملا ؛50 47 /3نارمع لآ : تايآ نم درو ال ىدص اذهو 1543 ص dg a pil a نيا )2(

 .87 /2ةرقبلا OAN يف َدَرَو ال ىدص اذهو ء117ص ء١ج «ريسفتلا «ريثك نبا (3)
 .21-13 /14 i a ليجنإ :رظناو . 115 114 /5ةدئاملا )4(

 .33.21/14. 2 ليجنإ (5)

 .549 ص ء!ج ءريسفتلا ءريثك نبا (6)

 .547ص 1٠ج ءريسفتلا ءريثك نبا (7)
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 eP AN «توم ا ةنيدم يفو epi .نايقتلي ال «زاوت يف A نم دم ناريسيو

 ىسيع لزن «هاقتراف ءدّمَحُم مامأ ءارسإلا ةليل جارعملا عضو ثيح ىصقألا دجسملا يف . نايقتلي

 ةالّصلا بحاص مّدقو «ىبأف «ساتلا مؤيف «لاجلا هل حسي مامإلا ىَّحنتو .ةالص يف ساّنلاو

 حش ؛بابلا gi رمأ «همالسإ ساتلل نابو «مالسإلا مامإ ءارو ىّلص الو . وصال

 طاتختو . ر AS ذ ةروصلا رهظت امك  رهظ بابلا ءارو نمو . بابلا

 حيسملا امهّيأو e حيسملا امهّيأت .ةآرملا يف هتروصو ءيشلاك «كاذل ساكعنا اذه . ناتروُصلا

 vu كاذو «ةالص يف نوملسملا هءارو اذه . سانرخآلا ءاروو «سان اذه ءارو ؟لاّجّدلا

 ديعبلا ةّصقلا قفأ يف ى رت CS «ناتروصلا طلتختو . حالّسلا نيعفار يدوهي فلأ نوعبس

 «دوهيلا نم مرمرع شيجو تازجعم بحاص «ةآرملا ءارو «بايلا ءاروف : فالتخالا ضعب

 هءاروو ءدجسملا يف فقاو يبن ءةآرملا مامأ «بابلا مامأو . دوهيلا نيد كش نوُد ja نيدو

 . مالسإلا وه نيدو «بّرَعلا مه سان

 «يبناذهو «نيد كاذو «نيد اذه :زغّللا ضعب ب لحت كسفنب رعشتو à عانقلا طقسيو

 وڏ هلآ سالا يف عاش يبن امهدحأو «ديدج نيد رخآلاو «ميدق نيد امهدحأ كلو ؛يبن كاذو

 هللا ىلإ اعد لب ءائيش تازجعملا نم ةّرملا هذه دبُي مل يبن رخآلاو «هوهّلاف «تازجعم

 BUS ةّصقلا فقوُت «راتخت داكتو «طيخلا نم طيخلا كلل نيبتي Sha .هللا ليبس يف دهاجو

 رظنيف . ثيم ضاقنأ ىلع CE ةّصق لك لثم اهلثم ؛ةياكحلا يف بيجعلا nds « ةعيدبلا

 ءءاملا يف حلملا بوذي امك JA بوذي" :حيسم بيخيو «حيسم زوفيف «حيسملا ىلإ حيسملا

 UOL دنع هكردُيف ءاهب ينقبست نل ةبرض كيف يل نإ :ىسيع لوقيف ءًايراه قلطنيو

 قطنأ الإ يدوُهي هب ىراوتي  ىلاعت هللا GE امم ءيش ىقبي الف . دوهيلا مزهيو « هلتقيف «يقرشلا

 .548 547 545 ص ص Ael انلمع رظنا (1)

 لجر مهمامإو still iny. hs ٠ «ليلق مح : ىسيع مايق موي برَعلا نع Vaia لاق دمحم نع (2)

 كلذ عجرف ٠ حملا مالسلا هيلع مرم نب ىسيع مهيلع D ؛ gr مهب ge دق مهمامإ امنيف . حلاص
 AU UE «pal e PTE لوق AS نيب هدي ىسيع عضيف ٠ مالّسلا هيلع ىسيع مّدقتيل + ىرقهفلا يشي مامإلا

til549ص ؛1ج «ريسفتلا ءريثك نبا «'مهمامإ مهب يّلصيف . . 
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 «مهرجش نم اهّنإف ؛ةدقرغلا الإ ةّباد الو «طئاح الو ءرجح الو ءرجش ال ce كاذهللا

 Past ؛لاعتف «يدوهي اذه «ملسُلا هللا دبع اي :لاق لإ  قطنت ال

 تمدخف «هنولّثمُي يذلا ميدقلا نيدلا ىلعو «دوهيلا ىلع ًامربم ءاضق ةّصقلا تناك

 لجأ نم olk امهتلعجو e كّرتشملاٌودعلا نم اعم امهتحارأ . حيسملا نيدو مالسإلا  كلذب .

 يف اهلالغتسا OU « ةّيحيسملا لوّصألا ةحضاو ودبت ةّصقلا Of مغرو .فدهلا اذه قيقحت

 روثي - دوهيلا بلص نم وُه يذلا  حيسملا تلعج «ةيلاع EE qui ةّيمالسإلا ÉG صصقلا
 اوسأ هولماعو «هوبذك Ó «ديدج نيد ىلإ وعديو e ”ةاروّتلا ةعيرش خسنيو ؛مهيلع

«aliكلذ يف حجنيو . مهيلع يضقيل دوعي وه اه مث . ىفخاو «مهنم رف  . 

 aho .مالسإلا ىلإ وعدي راصو ءاهيف ملسأف . هتوعدو ىسيع ىلإ ةّصفلا تربنا مث
  كلذب  لخدف «هللا ليبس يف دهاجو « مالسإلا ءادعأ هجو يف فيّسلا عفرو «نيملسملا ءارو

 طوس ناكو .مالسإلا فلاخف «هبحَص هقرح يذلا هنيد نع ىّلختو «ديدجلا نيّدلا ةريضح

 ًاليبن هنگ يف ناك هّنكلو «ءامّسلا ةنعل هب تّلح وأ «قيرطلا أطخأ يديجارت لطب طوس ىسيع

 ,st .اميظع ًازوف زافو «اهمنتغا Le هبنذ نع ريفكتلل ةصرُ نم نم انإام «رايخألا نم
 ىسيعف . مكحملا ءانبلاو ةليمجلا ةغايصلاو نسا بيكرتلا ىلع LAS ةّيحرسملا يّتّيصخش
 «تازجمملاب ىنأو «ساتلا هدبعو «ضرألا ىلع رطيس دحاو . عانقو هجو Ja ىسيعو
 ge a هتلعجف «دهاجو ءىّلصف «ًاملسُم baga لزن دحاوو .ًالاّجد ةّصقلا هتلعجف

JGيف ساتلا دقتعا يذلا «ميدقلا ىسيعل ةروص طقس يذلا  ONدقو  

 طقس «طقس اًملف ءاميجر ًاناطيشو ءًاقالمع روعأ ةنلعج OL حيسملا اذه ةصقلا تهّوش

 ءدَّمَحُم لثم LE الجر هتلعج GH ىسيع Daill تيحأ Éy . حيسملا نيد هعمو سوباكلا
24090 qa ٌءادعأ لبق نم دمحم بلغ امك «ءادعألا بلغف «ةملكلاب بلا هدنسي لب «برلا يزاوُي ال 

  (D)«ريسفتلا ؛ريثك نبا  elضرفلا يف ةّيورملا ثيداحألا نم ثيدح نتم ةّصقلاو .549 ص | " FANSماظع رجش «
 .دقرغ /قرغ ةدام « طيحُللا سوماقلا «يدابازوريفلا "درع هدحاو ؛ مظع اذإ جسوعلا يه وأ

 .345ص lg» «ريسفتلا «ريثك نبا (2)

 .117ص «1ج ءريسفتلا ءريثك نبا (3)
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chiu » يبن هنيبو ينبي لصفيال هّنأل ؛ ىسيعب ىَلوَأ انآ À ددري دمحم ناک دقو: à 

 ءةفاسملا  osىسيع  Dsءادحاو  Eosمالسإلا ريغ ةعاّسلا مايق لبق قيي ملو «

3 FAT ES 5 
 . كئلوأ نيدو « ءالؤه نيد طقسأو « ىسيع لهأو دوهيلا  ةظحل رخآ يف بلغ يذلا

 .نيملسُلاب ملأ اس GES « ةّيمالسإ ةّيركف ةموظنم يف رخني ًاسوس JEUN حيسملا ناك

 Ne موقتل ؛ ةبيرغ تاعوُرُت ىلإ اهوعدي i يف ماق ًاناطيش JEU pl ناكو
À 5 ss o 3ك  ` PERTةعزن لك نع اهب عافترالاو سفنلا ضيورتو ةيردلاو ميلعتلا نمز ءاج مث . برلا اهّنأ يعدتو  

 ريبكتلاو ليلهتلا" راصو pe ترهطت كلذ مت اًملو .ريهطتلا أدبم مدخت ال ةزيرغو لوُيمو

 ىلع ناسنإلا بّلغت i gÉ تفص اًملو .””ماعطلا ىرجم [ اهيلع ] يرجي حيبستلاو

 ىلإ نمألا ةدوعو «نيدلا هلثمي يذلا ماظتلل ًاعضاخ ie padl يف جمدناو « هيف ناطيشلا

 هبوشت ال ءًاعصان ضيبأ هجولا زريو ؛عانقلا طقس .اهدّدهتي ناطيّشلا ناك يتلا «ضرألا

 رش لك نم صّلخت دقو « ةبئاش

 رايرهش ةّصق وأ «راّحبلا دابدنسلاو لاّمحلا دابدنسلا ةصقك JUI حيسملاو حيسملا ةّصق

 SANS PA وأ هريظنو لطبلا ةّصق وأ «هةدضو NL . دازرهشو

cuilامهنيب عمجي  GEرمأ ضعب يف الإ نافلتخي الو «مسالا ىَّتح «ءيش  À Lesةّصقلا  

 .رخآلا اًمُهدحأ لتقي ىح ؛ناعراصتي امهلعجتف «ةيادبلا يف هيلع

 نأ ؛لصألا ىقبيو «لّظلا تومي نأ « نطابلا ىقييو AU توی ذآ at ىمستو

 UV ans كلا توم نأ à LAN يقو tee OÙ ىف يقو ؛لاجدلا توم

 du ال ةصقلاو .رايهنالاو ماصفنالا ناك كلذ سكع عقو اذإو .ناسنإلا نزاوت مت كلذ مت اذإف

 عفري ق حلا حيسملا ٌرهظو COLE طقس ؛كلذلو ءمهضرم هيف أل ؛اهلهأل اذه

 . مالسإلا ةيار

 .547ص ilg ءريسفتلا ؛ريثك نبا (1)

 550 ص « ١ج «ريسفتلا ءريثك نبا( 2)

 .Otto Rank, Don Juan et le double, pp 15 - 40, 133 - 136. : كنار وتوآ باتك يف تاّيئاَلا نم عوتلا اذه رظنا ( 3)
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 :صالخلا ناكو 3

 دقاومو ناجو سنإ نم رشلا ىوق دض ًابرح ناسنإلا اهضاخ . ةياهّتلا تفراش ةلحّرلا اه

-EUنم رم تاذ طقس  ceاهيلإ قيرطلا يفو . ةّنجلا كلت ىلإ عوُجَرلا دشني هتايح شاعف  
 تاءاوغإو ؛ ةليمج ةأرماو « ىّنغ اهل سأكب تأدتبا يتلا هتايح « ضرألا ىلإ هدشي اًمع ىّلخت

 صلخ باذعلل هدّصرتت رانو «ًانيعل YÉ الّكشت As بذكو ءآميجر ًاناطيش تلّكشت ةري

 , مهدهع ىضم تازجعم سالا اورهب نییبنو «فرحُم رخآ نيدو «قرحُم نيدو « ةليحب اهنم
 ءدادجألاو «هيف نماكلا بألا لشق لواحو «ديلتلا يضاملا عراصو EN» بلاغ . ىّنوو

 ملاوع ىفنو «سالا ملاوع ضاقنأ ىلع de ىنب . ليلظلا فراولا هسفت E نم صْنخَتلاو

 هوعدي ىلعلا يف هل بر نع سائلا ثدحي ءاملسم ًانمؤم آناسنإ «ساتلا رخآ وه لظو «ساّلا

 ؟اذه LUE امف . ةّئجلا هنكسُيل ؛ءاد لك نم صلخ دقو «هيلإ  نآلا

 اهبحاصو ؛ "اموی تفرع يتلا يتجوز ءاوح هنم بيغت « سدقم رمأ  يالوم ينتج

 اهفرع « ”قربتسإ نم كئارأو ناجرمو وُنوُل  يالوم ينتج . يناوغأو ءاهاوغأ يذلا سيليإ
 ينج .اهرأ ملو «يتايح اهيلإ تقتشاو «نوراه اهفرعو ءايندلا يف ءايرثألا نم نودحاجلا

  سمأ تشع يذلا انأ ءبرشأف ؛””ءاطعلا GAS راهنأ نم يرجي «بذع JY ءام- يالوم-
1 

 gr .ءام برشأل يتلحار قش ىلإ انايحأ ٌرطْضَأو ؛ءام ةرطق ىلإ ءارحصلا يف قاتشأ

 اهتراكب ضعفي ءءارذعلاب ملحأ رهذلا دبأ تشع يذلا انأو P sie ge روح ۔يالوم-

 ؛رايرهش تام مويلاو .رايرهش ىلع روثت ال عابضلاو «ساتلا نم عابضلل اهكرتيو ءرايرهش

 نحأ ءافخلا يف تکو «يسفن ىلع اهتمرح ةرمخ  يالوم  يتّنج . رايرهش انيف هفلخي نلو

 بيني داكيل ىّنح EE يف نمؤملا نهيقالي ينأللا روحلل ًاغلاب ًامامتها ةيمالسإلا A aa ريسفتلا يلوُي ( )
 نلخدي نهم تانمولا تاحلاصلا نأ مغر «كلذ ريغ وأ ءتاهّمأ وأ «تاجوز ءايندلا ةايحلا يف نك يتأللا ءاسنلا ركذ

ÉHرظنا  tles709-710 4707 ص ص هلفسأ  . 
 .13 /76ناسنإلا 454 /55نامحرلا ؛53 /44ناخدلا ؛56 /36سي 123 /22جحلا +31 /18فهكلا (2)
 ؛20/13دعرلا ؛9 /10 سنوي 72 /9ةبوثلا ؛43 /7فارعألا ؛85 /5ةدئاملا ؛ 15 /3نارمع لآ ؛25 /2ةرقبلا (3)
 .50 /55نامحرلا ؛20 /39رمّزلا ؛58 /29توبكنعلا + 4 hih 31/18 48 ؛33 /14ميهاربإ

 .36-37 122 /56ةعقاولا 456 /55نامحرلا +20 /52روطلا ؛ 54 /44ناخدلا (4)

 35 /78أبتلا ؛15 4752 )5(
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 ينتج .راث يذلا Ut كلذ نكأ ملو «راثو «نوناقلا قرخ رعاش اهب he «سأك ىلإ
 بتكو ءدّمجتو « مره يذلا يهجو ىلع ًابابشو Uyib نادوجي et لسعو نبل  يالوم-
 طعنو ءىنفي الو «مرهي ال cac ًاعناي انه بلقتاف ءايندلا يف باذعلا es نامّرلا هيف

 يذلا ”بئلا عم هيف عترأ ءاضف  يالوم ينج .دلاخ يّنِإ : بهذ نم ةيرحس فرحأب هيلع

 بنج ىلإ ”ىعست ةّيح يالوم  ينّتج .بئذلا انالوم جاعن نم ةجعن تنك ÉS ينلكأي ناك
Lasردصيف «رامزم ا يف خفنأ انأو «لبحلا صقريو ءاصعلا صقرتو «ةّيحلا صقرتف « لبح وأ  
ciمانيف «بذعلا  SLنوملحيو «  Énيالوم «يتتج .“تفصو يتلا يتّئجكدلُخ . . 

 معنأو ءانمز ضرألا يف كلّبك «تبگلا نم صلخاو pat «Os يف ًءاسم مع

 . دلا كنتج يف ةلوجب حمساو ؛ هبهرت يذلا ُبرلا برب

 :ءارذع ءارذعلا تمادو وأ . تولا توم 1

Lasتوملا عم ناسنإلا  Lasىلإ مئاد يعسو «نيفد رك  SAلالخ هانيأر دقو .  

 ام يذلا دوُنُخلا دشنيو «ةايحلا ابحي كانو LA» ىلإ انتذخأو ءاهانضخ يتلا ةلحّرلا هذه

 جي هجاردأ داع «توملا نم هيجنُي «بيجعلا ءيشلا نع ثحبي جرخ LS . ًاليبس هيلإ دجو
 نم ىتأ «كلذ راظتنا يفو . توملا دعب ةايحب CN مليو . توملا رظتنيو « ةبيخلا لايذأ

 توملا JÉ ىلإ . هسوُُط لالخ نم زمري  نلعلاو 2 يف ناك aff ىلع لد ام لاعفألا

 هل ضرغ ال ءادل ًآفقو ءاودلا TT ءقّقص ءادل ءاود دجو OB .رشبلا ٍبوُلُق نم هلاصئتساو

 ىلإ نإ «هيلإ لصت ال ىّتح «هنع توما دي ٌدرلَك fu SL ؟ةايحلاب هتلص عطق ريغ
 ةكئالملا نم هدنجو توملا كلم هعم هلخدي ال يكلف « هلخد تيب يف ًاميرك ًانآرُق أرق DL .نيح

 ًاران لعشأ be .هاسني وأ «توملا ىسنيو «برطيلف «صقرو ءدشنأو «ىّنغ dl . ىرث ال يتلا

 بطحلا JSE يف ىري ِهّنألف «راّنلا نم مويلا فوخ ال :ًاحئاص JE ىلع زفقو ءبطح يف

 حبذ Do .ةايح الب ًادماه ًادامر  بطحلا عذجك  هلوحتو «راتلا يف توملا deg بهللا ولألتو

 .15/47دّمحم(1)
 .549 548ص ص ؛1ج «ريسقتلا ء LS نبا (2)

 . 549 548ص ص elg «ريسفتلا ءريثك نبا (3)
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 pas «تام دق تيبلا بحاص نأ نظف «كيّدلا مد AE ىأر «تيبلا ةبتع دنع ًاكيد

 فقوي نأ عاطتسا يذلا «ميدقلا هّدَج لعف ييحيلف ءًاشبك حبذي ديع JE يف ماق ْنِإو . توملا

 ne كدا UE شبكلا ذخأ لب « هنبا ذخأي ملف « توملا

 AE ىلع ليبسلا عيضتف دف By انه ءةدحاو ةظحل يف e شابكألا فالآ فالآ نوحبذي ديلا

 .رشب ىلإ هدي دقت الف ءضرألا ىلع لئلا كوفسملا ملا هرهقيو «توملا

 بابرألل اهمّدقي نيبارقلا ريغ ءيش الف ءاهدٌّدعو «تئش ام ناسنإلا لامعأ نم ركذاو

 ضرألا لح ذم هعجضم ضقأ يذلا توملا ناب نابرُ طقس LS abus «ناج لاو سنإلا رابكو

 “يذلا ةايحلا يف نيبارقلا مديل ظيو . هعداخ اهب يتلا ةليحلا عيرص ORAN bgi طقس دق

 CAES «كوفسملا مّدلا ةيؤر هبجعتو «ءامّدلا كفسيو حبذي «توم اك ًالتاق هسفن وه ىوتسا ىَّنح

 .هدوار يذلا هملح قّقحي ملو ؛هرهقي نأ ب حأ امك توملا رهقي مل ES . حبلا لصاوُيو

 . نيدلا موي ملُخلا قّقحتيو

 « ضرألا تحت نمو « ضرألا ىلع نم ريش لك نم ألما بهو «نيتخفت روُصلا يف خفت
 نوقباسسلاو «لامّشلا باحصأ كئلوأو «نيميلا باحصأ ءالؤه à ىلعألا توُكلا ىلإ اولورهو

plيدي 0  ONةروُص يف” توملاب ءيجو . ”ريبكلا فطعلا مهرمغي  US 

 تظحجو «قانعألا تبأرشاف ."؟اذه نوفرعت له ؛ةّنجلا لهأاي' : ساثلا يف دانم ىدانو

 نوفرعت له ؛راتلا لهأ اي" : يدانُا ىدان مّن . "توم ا اذه «معن" :ساّنلا لاقو ءراصبألا

 رمألا يتأيو .”توملا اذه « معن" : سانلا لاقو ءراصبألا تظحجو « قانعألا تّيأوشاف . '؟اذه

ig ءًازمر توملا رهق Ék روعشلا ىلإ ناسنإلا يعسو à » عادخلا اذه رهاظم ضعب رظنا (1) 
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 355 - 357: Mircea Eliade, 
Traité d'histoire des religions, pp. 272 - 275. 

 ءنميألا مدآقش نم اوجرخ rade $ ؛شرعلا نيمي نع موق : فانصأ ةنالث ىلإ ةمايقلا موي سانلا مسقني" (2)

ee osiyمهنا نایاب  àلاق «نيميلا تاذ مهب ذخؤيو  ELAروهمج مهو :  ÉL Jalشرعلا راسي نع نورخآو . » 

 راثلا لما ماع phg LI مهب ذخؤُيو ep مهب نوتؤيو «رسيألا مدآ قش نم اوجرخ نيذلا مهو

Ble-نيميلا باحصأ نم برقأو ىظحأو صخأ مّ مهو «ل جوع هيدي نيب نوقباس ةفئاطو .- مهعينص نم هللا » 

 CRE . ] نيميلا باحصأ نم ًاددع es «ءادهشلاو نوقيدّصلاو ءايبنألاو JE مهيف à «مهتداس مه نيذلا

 -284-285 ص ص «4ج ءريسفتلا «ريثك
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 لهأايو .تومالب دوُلُخ giy : يداني يدانْلا دوعيو pee ea aga «قوف نم

an ve » 
 . "”توملا دولا ره كلذك .”تومالب دوُلُخ ؛راّنلا

E 4,رمأ ناب «ىهتنملا ةردس دنع « ىلعلا يف كلانه ملُحلا  ENءًاحضاو نايعلل  

due KÉSنكي ملو « سالا دلخي ىّمح آنابرُق اشبك مدي بّرلا اهف . نيحلاّصلا هدابع لمع  

 «ليعامسإل USE ر معو «ناسنإلا اجت ؛سمألاب . توملا ريغ pis هشبك

 حبو «هدبلا ةطقُت دنع خيراتلا داع مويلاو . سانجألا ىلع امس يذلا يرشبلا سنجلا لصأ

 .راثلا يف كئلوأو ÉH يف ءالؤه :دوُلُا اوزرحأو EEE «ساّتلا اجنف ءشبكلا

Kipىلإ لوؤت نأ دبل ناك رصانع هنّوكُت هرسأب ملاع راهنا «تامو «ًانابرُف توملا  

 ؛كلذل ءيفكي ال هدحو توملا تومف .ماودلا ريغ هيف ءيش ال ءديدج ملاع زربو «لاوز

 Abe pab نع هدصتو «هتحار قلتو «ناسنإلا ةيرح نم دحت تناك ءايشأ ab iin تطقس

 «ةلفغ موتلا' نالو ؛””توملا وخأ مولا OS ؛توملا Dh طقس ْنَم لّوأ مولا ناكو

 ميعن دج ريخ ىلع نولبقُم qe يف مويلا ساتلاو ؛“”هلابقإو ALLÉS مولا نم هابتنالاو
 DAY ناك «ميعن نم Le KÉN اومعني Es .شطع الو « عوج الو «بعت الف ءدَغَر

 Éh نيب فئوُيف ؛حلمأ شبك هلاك توملاب ءاجُي EN» راتلا لهأو EH نجلا لهآ لخد اذإ :ق هللا لوسر لاق“ (1)

 لهأ اي :لاقيف .توملا اذه «معن :نولوقيو «نورظنيو «نوبئرشيف ؟اذه نوفرعت له ÉH لهأ اي :لاقبف «راّثلاو
tÙنولوقيو «نورظنيو «نوُبئرشيف ؟اذه نوفرعت له : cpرَمُْيف .توملا اذه  cu؛ةّنجلا لهآ اي :لاقُيو . حیف  

 .149ص «4ج :كلذك رظناو .119ص «3ج «ريسفتلا «ريثك نبا ؛"توم الب دوُنُخ ؛رانلا لهأ ايو توم الب دوُلُخ

 LE CUS برقي ادزام اروهأ اولعج نيذلا eg dt دنع هريظن هل OÙ M اذه نأ ىلإ انه ةراشإلا ردجتو (2)
 : كلذ يف رظنا Gt ديدجتب

Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, p. 342. 

EG)لهأ ماني أ هلا  Énلهأو ءتوملاوخأ مولا 236 لاقف  YÉH4ج ءريسُتلا «ريشك نيا ؛"نوماني » 
 ةذايلإلا هل تطيرو «ىّرْبُكلا مهمحالم هب EÉN «نانوُيلا دنع عئاش ٌرمأ توملل ًاخأ مولا مايق نأ ظحالنو . 149ص

 كلم اي ciel :تلاقو Le» نيب هدي تذخأو . توما اخأ ءموَنلا (اريه =) تقتلا كلانه" :اريه ةهلإلا عم ةقالع
 ردص تمجطضا اماذإ e Ene :سمأ ينم تعمس املثم ؛مويلا يئاعد عمسا ءنيعمجأ ساّنلاو .نيعمجأ ةهلآلا

pie s Csرظنا .1- : 
Homère, L'fliade, chant XIV, vers 231 - 238, p.252. 

ps )4(دقو ؛ةلفغ  JG[ .٠ ]نيلفاغلا مون نم انهت :ءاعّدلا يف 5095 .اوهبتتا اوتام اذإف ماين ساّلا :  
 . 290 ص «مالحألا ريسفت يف مالكلا بختم ءنيريس نبا ٠ 'هلابقإو دحل ا ةَكرَح ىلع لدي موتلا نم هابتنالاو
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A Héمالظلا نم ملاع ليلاو «ليللا نبا  Éءامعلا ناك امك نوكلا ةلاحب  

abامو  atمويلاو . ار  ce؛ًاصلاخ روث نبا توتساو «مالظلَر  

PE byرو ةّبعكلا برو -  ES PT PSE, UEةنبلو بهذ  «deكسملا اهطالم  

 دلخيو «سأبي ال «معني اهلخدي ْنَم «نارفعّلا اهبارُثو «توقايلاو SA اهؤابصحو ءرفذألا
 ملاع نم UTAL مولا طوس ۔نذإ ۔ ناكف . ””هبابش ىنفي الو «هبايث ىلبت ال «تومي ال
 امهعقو ىلع ريستف ءٌَراهّنلا بقعي ناك NE ؛نمّرلا فّقوت ينعي ليللا «b gias سالا

 ةلحّرلا يفو .توملا ثيح ؛دحللا ىّنح دهملا نم «مانمو ةظقي نيب « هنالمحي «ناسنإلا ةايح

 . مرهيو «خيشي دحللا ىلإ دهملا نم

 . ًاظاقيأ ساتلا يقبو

 ءيش ال SThanatos سوتانات رهاقلا هلإلا بلغو « ساعُتلا هقراف اذ ناظقيلا لعفي اذامو

 سوريإ بّرلاك ءًاسنجو ًانطب KD باصتنالاو بارضلا ةزيرغ عابشإو « نطبلا عابشإ ريغ

LÉ ٌةرمث كلت نعو «ٌةرمث هذه نع عزني «ةرجشلاو ةرجشلا نيب لقتني» EG Eros 

 «رمتلا لكأيف . عبشي مدآ نبا الو ءةرمقلا بيصُي نفع الو « ”ىرخأ اهناكم تداع ةرمث عزن
 نم َجرْخُأ يذلا مدآ هيبأل اراث « لكأيو  EEHهيلإ رظناو .اهلكأ ةدحاو ةرمث لجأ نم ءآرهق

 ربط" لّمأتي احئاس  ÉHرجش يف ىعري تخبلا لاثمأك  OELويشتهي  دنع  JFةوطخ

 :توملل ًاخأو ليل أنبا موتلل di ديشتلا اذه عمسا (1)
“Et, de son côté, la Nuit enfanta Morros, lot - fatal l'odieux, Kère, Mort noire, 
et Trépas, Thanatos; elle enfanta Hypnos, Sommeil; elle enfantair aussi la tribu des songes: 

et en second lieu, encore, Sarcasme et Lamentation de souffrance. 
C’est sans dormir avec aucun des dieux que la Nuit obscure eut ses enfants." 
Hésiode, Théogonie, La naissance des dieux, vers 211 - 214, p. 75. 

 . 553ص 63e ءريسفتلا ءريثك نبا )2(

 .رفذ ةّدام « طيحملا سوماقلا « يدابازوريفلا ؛"ةياغلل Le فدو ُرْذَأ كسمو' .384ص 1ج ءريسفتلا «ريثك نبا (3)
 لّمعتسُي يئانثلاو «مهدنع توملا هلإ ya Thanatos سوتاناتو OU» دنع بخ هلإ لصألا يف وه Eros سوریا (4)

Forليك هيلا  eدال علا ىلع لوألا ند  men 

 POREN "ىرخأاهناكم تداع ةّنجلا نم ةرمن عزت اذإ لجلال : E هللا لوسر لاق : لاق نابوث نع[ . . ] (5)

 .292ص «4ج : كلذك رظناو .2898ص «4ج ءريسفتلا

 . 70ص Ag :كلذك رظناو .288ص x .ريسفتلا «ريثك نبا (6)
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 مل ريطي Qi «هلخادو « هجراخ نم لكأيف' ءايوشم du نيب ريطلا as à P اهوطخي

 سمأ تناك يتلا يهو ءعضختو ءريطلا يهتشيف . عبشي ال مدآ ن باو . ءيش هنم صقني

 . حانجلا هنوخيف «تعفترا ثيح ىلإ ًاقاتشم هضرأ يف هكرتتو «ءامّسلا ىلإ عفترت ذإ ؛هرهقت

 . حانج يذ E هل عضخ مويلاو

 باوكأب «نيدّلخُم اناملُع «نادلولا هب فوطيو .يهتنت ال ةلحّرلاو ؛ةلحّرلا لصاوُيو

 Li الو RÉ الو «لقعلا فزنت الو «سآرلا عدصت ال à ”نيعم نم سأكو قيرابأو

 Ad يشتنيو .””ةلصاحلا ns ةبرطملا دلا عم ةعباث يه لب" «لوبي الو ءاهبحاص

a Sا  A 

 يف نونكملا بطَرلا ولولا مهلا VE LE Pos Lie الو «نوبيشي الو
 PÉN يف همّشَحو همَدَح ءالؤهف à « يحتسيو .“*”مهسبالم نسُحو مهتفاظنو مهئاهيو مهنسُح

 كدب نيب رخيف « هيهتشتف ÉL يف ربطلا ىلإ رظنتل َكنإ : هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع[ .. ۲(
 :ركب وبأ لاقف ÉH رجش يف ىعري «تخبلا لاثمأك ÉL ريط D : هللا لوسر لاق :لاق سنأ نعو ء[ . . ] ايوشم

 «[ . . ]اهم لكأي نع نوكت نأ وجرأل ينو ثالث اهلاق  اهنم معنأ UIST : لاقف ؟ةمعان ربطلا هذه نإ st لوسر اي
 اذإف (ea ٌنففطصيف H راهنأ نم برشيو ؛ ةّنجلا تارمث نم لكأي «تخبلا لاثمأ ÉH رئاط نإ : لاق بعك نعو
 نبا ؛'ءيش هنم صقني مل ريطي م « هلخادو هجراخ نم لكأيف « بدی نيب عقي < ىنأ ًائيش اهنم (ناسنإلا=) ىهتشا

 اك تءاج ضرغلا يف رابخأو ىرخأ ثيداحأ عضوملا سفن يف رظناو . 289 288 ص ص Ag « ريسفتلا « ريثك

 . ءايشألل ةياهن الف « تام LS ديدج نم ءيشلا ثاعبنا ةركف دكوتل

 : JEI لاكيم يردنأ باتك ةروسلا هذه لوح رظناو . 7-18 /56ةعقاولا (2)
André Miquel, l'événement, le Coran: sourate LVI. 

ap فزنت الو eeso 4عدصت ال يآ ؛19 /56ةعقاولا ء OAA Ti GE َنوُعَدَصُي Ÿ p "ىلاعت هلوقو )3( 

HE لاصخ عيرأ رمخلا يف لاق هنأ سابع نبا نع: Sia ىورو . ةلصاحلا Š ESC عم ةتباث يه لب 
 رمخ هللا رگذف :لوبلاو ءيقلاو عادصلاو  ELريبج نب ديعسو ةمركعو دهاجم لاقو .لاصخلا هذه نع اههّزنو

 ةّيطعو , Bbا $ :يدّسلاو  EGE ob Laiيآ ؛4 نوفي الو ) هلوق يف اولاقو «سار عاص اهيف مهل سيل لوقي
 بهذت ال  se.8ص «4ج :ًاضيأ رظناو .288ص 4ج «ريسفتلا «ريثك نبا

 ) )4ص «4ج ءريسفتلا هريثك نبا 288.

 ) )5/52روطلا  pag . 24/56ةعقاولا :رظنا «نيعلا روحلل لمعتسُلا فصولا سفن 23.

 ) )6.244ص «4ج ءريسفتلا ءريثك نبا

 ) )7ص 4ج ءريسفتلا ءريثك نبا 244 .
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 همه نك نيعلا os . "نيعلا LL روّصُفلاو مايخلا يف هيلع نوفوطيو «هرمأ ىلع نوموقي

 نكسو ءاهيلإ نكسف :ءاوح ىأرف «ةروعلا ىأر ةعاس EH ا نم مدآ هوبأ درطي ملأ . ءدبلا نم

ESEIAكلذ ىلإ هاعد املثم « مدآ نبا رّمشو ؟ىنفي ال ميعنو دلُخ يف امهَّنأ تّنظو نظو  

PRيذلا «نيكسملا مدآ هيبأل رأثي «ةأرماو ةأرما فلأ ثيح ؛ ةميخلاو رصقلا ىلإ لورهو  

 .ةدحاو ةأرما لجأ نم لزن

 «ءدبلا ةعاس ءاندهع امك لوجع ga اهف . ةيدقلا ناسنإلا تاداع ةديدجلا ÉL ريغت ملو

 روصلا يف pe نإ ام .ًامئاد ناك امك ءاهدحو ةأرملا يف همهن لعج وُه اهو .ًامئاد ناك امكو

 ÅL ءبهذ نم ريرس ىلع «ةتوقاي نم BA يف [ ءاسّنلا نم ] ىلرألا ىلع“ لخد ىّتح «ماقو
e i,نم آجوز نوعبس هيلع  teبهآلا الو ؛توقايلا هفقوتسا الف «"قربتسإو » 

 نيب هدي عضي" هتضرتعا يتلا ىلوألا ةأرملاب مَه لب «قربتسإلاو سدنسلا جاوزأو ÉE الو

 خم ىلإ رظنيو ء[ . . |اهمحلو اهدلجو اهبايث ءارو نم ءاهردص نم هدي ىلإ رظني مث ءاهْيَتك
 هل[ حبصُت يتلا ] اهدبك يف رظنيو . توقايلا ةبصق يف كلّسلا ىلإ مكدحأ رظني امك ءاهقاس

yةلاحلا أدبتو « ةسيرفلا ىلع رساك رئاط عقو اهيلع عقيو  : cleالو هلق الو  
 لظتو « ضاضتفا يف لظيو . ””اهلبق يكتشي الو «هرَكَذ رتفي ام «ءارذع اهدجو الإ ةرم اهيتأي

 جاوزألاو هلوح نم رولا ىسنيو «ةددجنم AU ذتليو ,OV « ينم ال NT «ءارذع

 "ريغ اجاوزأ كل نإ الأ لمت الو « لمت ال LS É :ًالئاق هادان دانم الولو ءاهريغ

 مايخلا يف [ . . ]روصقلا يف [ . . ]نيعلا روُلا «مهيلع نودّلخُلا نادلولا هب فوطي É يناقلا لامتحالاو [ . . |'(1)

 .289ص «4ج ءريسفّتلا «ريثك نبا .”نيعلا Et مادا مهيلع فوطب

 ءالألتي اهلك روت  ةّبمكلا برو يه ءاهل رطخ ال ةّنجلا نلف ÉN ىلإ رشم نم له الأ :3 هللا لوسر لاق“ (2)
 راد يف دبأ يف ماقمو ءةريثك Jg « ةليمج ءانسح ةجوزو « ةجيضن ةرمثو «درطم رهنو «دّيشم رصقو ءٌرتهت ةناحيرو
 : 5 لاق . اهل نورمشُلا نحن ءهللا لوسر اي ؛معن :اولاق . ةّيهب ةيلاع ةّلحم يف ةمعنو ةريخو «ةرضخ ةهكافو «ةمالس

D) 21315553 ص «3ج ءريسفّتلا «ريثك نبا ء “هلا ءاش نإ :موقلا لاقف .هللا ءاش . 

 . 293 ص « 4ج ءريسفتلا «ريثك نبا (3)

 .293 ص «4ج ءريسفتتلا «ريثك نبا (4)

 .293ص Ag «ريسفتلا «ريثك نبا (5)

 293 ص «4ج ءريسفتلا «ريثك نبا (6)

 . 293 ص ؛4ج ءريسفتلا ؛ريثك نبا (7)
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 ايارم يف هتروُص تماق اهئطو ذإ هّنأكو cd الو ete ال ء ىلوألا كلت عم au دبأ لظل
 .ءطوو ءطو فلأ هل سكعت اهدسج

 ةدحاو ol go ّنهيلإ هدشرأ جاوزأ ىلإ جرخ «كلت دنع نم توّصلا هعزتنا اًملو

ROEو و  OOO 

 CA :لوقت مث « هقنتعتف' ؛ هفعض Kagh مهفتو «لوسعملا مالكلاب EL . “كنم لإ بح

D a 

 ديلا هل لقب يف يدل جرو EN تلو P نعظأ ال يتلا ةميقملا انأو ءطخسأ ال

 سنإ انثمط ام PLACE « ”ًاراكبأ ًامئاد «یراذعلا نحن : ةأرما فلأ فلأل توص

 «تايضارلا حنو «ساأبن الف «تامعاتلا ٌرحنو «ديين الف :تادلاخلا نحن“ ,(* اناج الو

 «[ . . ] مارك جاوزأل LÉ ءناسح تاريخ نحن [ . . ] هل انکو انل ناك نك ىبوُط « طخسن الف

 . مارك جاوزأل انقلُخ «ناسحلا روما نحن

 «ددع الب ءاسن هل تلک شت ةليمج ةأرما ةَّنجلا تحبصأ دقو «ناسنإلا ةلوخأ يشتني

DEا  

 ريغ نم هدوزتل ؛ىراذغلا ةهلإ UAH ةبحاصل نيبارق نهيدقتو «ةراكب ريغ نم ءاسّنلا

 . ةياكحلا ْمَهْفَن ءرايرهش هّدج SAS . ی ءراذعلاب  باسح

#35 

 ىلإ ًادماه ًادسج يقلي حابص JS دنع ناكو . ءارذع ءاسم JÉ دنع رايرهشل تناك

 يف ةراكبلا ضاضتفا اذإف . ةراكب ضنفا دق ناك حابّصلاو ءاسملا نيب ةلحّرلا يفو . ضرألا

 دنع رايرهش ةليتق يه اه .اهتايح تدقف اهتراكب ءارذعلا تدقف GB : تومللةروص ؛ةصقلا

 .ًاليل اهتراكي مد شارفلا ىلع لاس املثم «ضرألا ىلع اهمد ليسيف ءاهقنع برضي « حابصلا

 .280ص «4ج : كلذك رظناو .293ص «4ج «ريسفتلا «ريثك نبا (1)

 .69ص 4٠ج .ريسفتلا ءريثك نبا (2)

 .36 /56ةعقاولا (3)

 37 /56ةعقاولا (4)

 74 ,56 /5كنامحُرلا (5)

 . يوبن ثيدح ce geo .294ص .4ح ءريسفّتلا ؛ريثك نبا (6)
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 ماودق .اهتراكب ءاقبل ايت ىرخألا ةايحلا ءارذعو . اهتراكب اهداقتفاب توت Lu ةايحلا ءارذعف

 . ىرخألا ةايحلا كلت يف توما i نع ةّصقلا اهب ربع ةروص EH يف ةراكبلا

 رمقلا ءيضُي ام رادقمب الإ اهؤامس ءيضث ال «ةملّظلاو ليل ba رايرهش ءارذع تناك
 روت صيصب Rs يذلا «ةملّظلا نمّرلا اذهب ةطبترم رايرهش دنع Aty . ىح مث ؛ءامسلا
 نم شارفلا وشي امبو ؛شارفلا ىلع لئاسلا مّدلاب طبترُم ةملّظلا نمزو . لئاز رمق نم تفاخ

CE «5هبيصي ال ىّمحف :داصرملاب رايرهش ناكف .رمقلا مامت عم ةأرما تضاح  EE 
 ناك «توملا دوسي es .رايرهش is «شارفلا A ضيحت ال ىح ءارذعلا لتقي ناك
 هباصأ «جاد ليل ءارذعلاف .ةايحلا لصاوتت الو ءبجنُت الف «تومت نأ رايرهش ءارذعل بال
 ةظحلو ؛ةرم ةايحلل ةظحل  لزألا دس  رمقلا ناك دقو .لاز مث ,ةظحل نوكلا ءاضاف «رمقلا
 روت ءاضفلا اذه مع يذلا رولا نال ÉH ءارذع ءامس نم رمقلا يفتخيو ."ىرخأ توملل
 عطسي الف «عطسي ءسمّشلا ناك كانم ES «ةملظ هبلغت الو ef هرهقي ال يذلا بلا
 بيغتو «راهّلا بقعي ناك يذلا ليللا بيغي هبايغبو ءدبألا ىلإ رمقلا بيغيو .روُ هريغ
 ملاعل طوس لّمُي ةّصقلا يف ةراكبلا ماودف .ةايحلا بقعي ناك يذلا توملا بيغيو ؛لوصُفلا

ce etاموي لّكشت يذلا كاذ «نيعللا رمقلاو ليللاو كوفسملا مّدلاو لتقلاو توملا هرصانع  

 لک طقس رمقلا طقس js .ةايحلا et ؛اليوط ساّنلا هاجان Ds «ةايحلا لاوزل ةروص

 en يقبو «برلا روت «سمّشلا تيقب ءاهّلُك بكاوكلا تطقسْدِإو .رمقلاك رخآ بكوك

 إو برلا رود ريغ 295 هيف عطسي Y «ىمسألا ديحوتلا ملاع ةّنجلاف .هل كيرش ال ًادحاو

 «برلا لظ يف ةمئاد «ديحوتلا نيد «نيدلا اهدارأ امك ةايحلا تلصاوت برا روت عطس

 .برلل ةعضاخ

 ةايحلل ًاعبن تقولا تاذ يف  هنم لعجت « سيدنا دَح ىلإ لصت ةقومرم ةناكمب ةديدعلا تافاقّثلا يف رمقلا ىظحي (1)
 دبا هنوناقل هعضخُيف رشي وأ اناویح وأ ناك آنابن “يح ءيش لك ةروريس يف ds وهو . . توملل ًاردصمو

slةقيثو ةأرملاي هتقالع 66 ٠ هلوقأو تابتلا وم يف لخدتي ذو .  ceطبتريو ءًارشابم الخد اهتايح يف لّخدتي  
 : يف كلذ رهاظم رظنا . ًاديدش ًاطايترا هب اهومن

Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 340 - 341. 
Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 139 - 162. : تافاققلا يف رمقلا jyy فلتخمب ةطاحإلل رظناو 
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 Da سمأ ناك . توم ا بهيو «ةايحلا بهي «ةبرلل ةروص «رايرهش وُه رايرهش ىقبيو

 لازام EH رايرهشو MURS هجو يف ًالولسم ًافيس هرگد ناك . ءارذعلا تومتف «ةراكبلا

 لب «حابص É) دنع لتقي دعي مل هّنكلو ."ةراكبلا ضاضتفا ريغ هل لغش الو « ةراكبلا ضتفي
 ةظحللا يف ييحي رايرهش ناكف ؛ةراكبلا ضاضتفا دنع ءارذع ءارذعلا دوعت {S ؛نمّرلا مدعنا

 ةضرع دعي ملف «نيعللا ههجو ريغت لتقلا نكلو «ةظحل لك يف ًالتاق لظو LEE» ناك يتلا
 توميو ايحي ةفارخ دسج ءًاليبس هيلإ ةياّتلا فرعت ال ليمج دسج اثعب راص لب نما ادصل
 دلت الف «ةأرما JÉ دسجك ةايحلا بهي ال نمّزلا مادعنا ىلإ ًارظن  هّنكلو «ةظحل لك يف

 ليللا بقاعتو «نمرلا ةرودب ةطبترم تاّيلمعلا a D ؛ AY is روا

MEيلاوتو  «diيف رظني لجر ريغ فرعت ال .رونألا هذه فرعت ال ىرخألا ةايحلاو  

 be «قفألا يف جاتنإ الو <“ ”ةّينم الو ينم الو“ ةروصلاب داف ءةليمج تارا ريق ارم

 . ةايحلاب هل ةقالع ال ملح دلُخلاو «فّقوت دق قحا ةايحلا ليس

 اهحنم نأ برا تدشانو «ةايحلا تّبحأ ةأرما ملح ءدبلا يف ءارذعلا ةروص تناك

Las.»ةأرملا كلت تبصتنا «بلطلل موي تاذ باجتسا  À؛برلا بنج مكحت  UN 

 ملاع يف دولا حني LU ةفص ناك لامكلاو «لامكلا ىلع تظفاح اهترذع ىلع تظفاح

 انايد اهتخأ نأش كلذ ناكو «نانوُيلا دنع Artémis سيمترأ نأش كلذ ناك . ديعبلا ةهلآلا

Dianeنامورلا اهتروص تحن يتلا " . 

aliرگ امهم ال نيوارذع  iةهلآلا همك عضخُي ايوق ایر ناك إو  
 ؛ةهلآلا نم y اهب ملحتل لبق نم نكت مل وف اتبستكا i KSE نع اتعنتما É .رشبلاو

 .رشبلاو ةهلآلا مجاضم ناّضفت نيكي اتبصتناو ءرشبلا وأ

 ؛ريثك نبا AS ضاضتفا la : WU :55 /36سي نزيك لش يف ميل Le CU نإ(

 . 552ص 137 ؛ريسفتلا

 . 179ص :4ج «ریستلا ءريثك نبا (2)

 -293 ye 4ج ءريسفتلا «ريثك نبا (3)

Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine. articles: Artémis, Diane.4( ( 
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 gt À لاونم ىلع حسنت صّصَقلا تماقو 4 Les ءارذعلا ةروص ءاسنلا تّبحأو

 ءءارذعلا مّيْرَم تسيل وأ . ةهلآ نجنأف sole fs ناك ÉU ىراذعلا رص ءانايد لاونم ىلعو

 Pau Us وأ «نانوُيلا سيمرأل ةروص cu حورو نباو بأ نم ثولاقلا ةبحاص

 اهّسمي نأ نوُد ةايحلا بهت نأ تعاطتساف ءرگذلا ملاع جراخ ةايحلاب ملحت ءارذعلا تناك

 P ضرألا كلت نم جرخ ÉS «ضرألا ىلع اهءام تطقسأ نيح ءسيمترأ تبجنأف ؛رگد

 BAL ۔ رگذلا نم تملس اذإ ۔ ءارذعلاف . بلا بنج ايحيل ؛ ءامّسلا ىلإ عقر LS ae تبجنأو

 .رگد مهببس نكي مل نيذلا اهؤانبأ دلخو تدلخو «ةهلآلا ملاع ىلإ اهسفنب

 ىلإ ومسلاو دول ايو ءركذلا نم صالخلاب ملحت ةأرملا تناك امل «ءدبلا يف ناك كلذ

 . . .رشبلا ملاع ريغ ملاع

 الجر ٌنزرحأ ام راثأو .ةرذّعلا ٌماودو دولا كزرحأف ءءاسّنلا ملح قّقحت ÉH يفو

 اذإف . هحلاصل ثادحألا ىرجم لوحو «هفرحو «هضعب هوشف «ليمجلا ملُحلا داسفإ ىلإ ىعسف

 هسفن بّصن يذلا لجرلل ةظحل ذل ءارذعلا اذإو . اهبكرُيو ءاهءازجأ كفي « لفط ةبعُت ءارذعلا

Lisةبعل اهديعيو «ءاش ىّنأ اهضتفي «ةأرملا ةراكب ىلع  LEهلأ كلذ ٌمضخ يف رعشيو  
 ريغ هل مه ال يذلا ءُركّذلا هاّنبت د ؛ ىثثألا ملح طقسو .توملا بهيو «ةايحلا بهي «رايرهش

 ae ىح وأ ؛ةّنج ةّيروح OL a ىلع ءارذع ؛ناج الو سنإ هلبق اهّسمي مل ةأرما

 DS DS «نهبقارُي هتايح ىضق ءايندلا ةايحلا يف ةّصق ّنهعم هل تناك ءاسنب اهل ةقالع ال

 نهنع ىّلختي هارت ؛كلذل . ةميدقلا هتّنج هدقفأ يذلا لورا ةّيلوؤسم ans « ميظع هدنع

 املثم co بتكيو «ةعاّسلا تماق اذإ باسحلل ّنمقي ءرشبلا o ىسنيو ÉH يف
 PE نم ةعقب وأ ءران نم ةعطق ءهل بتكي

(1) Jean Markale, Les mystères de l'après - vie, p. 87. 
(2) Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Artémis. 

 +56 /36سي 423 /13دعّرلا :نهجاوزأ بر EH يف ,RL يف تاحلاصلا تاجو لا نآرقلا حم (3)
 تاجوُزلا ءالؤه ىلع yaah يف َنيغطي H يف نيعلا روا نأ دهن انف ؛ كلذ عمو . 70 /43فرخرلا ؛8 /40رفاغ
 ص ء4ج ؛ريسفتلا «ريثك نبا :رظنا .ام ةناكم ٌنهحنمي ال رباع رْكذب الإ  ًالثم  ريسفّتلا يف َنيظحي ال ياللا تاّيعرشلا
 :كلذك رظناو -293 »137. 135سم

E. I. 2,t.3, article: Hûr, (A. J. Wensine - Ch. Pellat). 

709 



 :ركّذلا انالوم ةمدخ يف 2

 Pirs نوعبسو ناتثاو ؛ةمدخلل ةمدخلل مالُع فلآ Fu À ÉH يف ءيش لک

 ee ًالسعو ًارمخو ًءام يرجت راهنأو بلا ريعبلاك“ اهتدحاو رامثب دوجت راجشأو

 حسان A ca نم با يف صلح يذلا ءرّكذلا انالوم ةزيرغ عابشإل

cda Yالو  Yy Laالو «لفتي  heىقشي الو «لمعيالو ,7 جيئاوح يضفي الو  

 EE و لا RÉ ؛چحي الو LV «موصياالو

 i" هدعسي امو «هرسی امو e fag امو

 ًبابلا قدي PUY secte LÉ O رفلا نهٌفختسي“ ىراذع اروح نجلا تناك اذإو

 ES راجشأ كلذك اهّنإف «“نينط اهل عمسيف «ةحيفصلا ىلع LY برضيو ؛نهيلع

 Rs LUE ركسيف «ناشطعلا يور «ةرمخلاو لسعلاو نبللاو ءاملل راهنأو

لا راهنا ae اهنم ر ام اذإ ءرصانعلا ةمحالتُم ةدحو JEE اهراهنأو اهراجشأو اهروُب
 ءانب

NS 

 .هّلظ يف ًالإ ةايحلا ميقتست ال ايلزأ ايئانُت ok à «ةفاقث لك يف ةرجّشلاو ىثنألا دحّتت

Lgرمخو ءام نم لئاوسلا امهيلإ فاضنت ام ًاريثكو . دولا رمأ ىلع ناموقتو «ةايحلا نابهت  

 تناك . ةرجّشلا دنع Siduri يروديس شماقلق دجو دقل . دولا دهشم لمتكيف « «نبلو لسعو

 تدعبأف .رشبلا هرمخي يشتني ناح ةبحاص تناكو . دودا اهيف يتلا ةرج شلل رج شلل ةبرو ةأرما

 .282 ص tg «ريسفتلا «ريثك نبا (1)

 D ريعبلاك اهنا نم ةنامرلا اذإف É يف ترظن د لاق و هللا لوسر نأ يردن ا ديعس يبأ نع [ .. 0(

 ؛'ريعبلا فلكإ ,CS ؛ Š هيلع دش اذإ ًاباتقإ ريعبلا بأ ؛ بتلا هيلع :LAN. Be tg ه«ريسفتلا «ريثك

 . بتق ةدام QUI ناسل ءروظنم نبا

 .294 267 ص ص «4ج ءريسفّتلا ريثك نبا (3)

 ىلإ نوتكري فيك ÉH Jal رمأ نم بجعي يبيصتلا قاحسإ ابأ لعجف «ةرداتلل ةصرُت اذه يف يديحوُتلا دجو دقو (4)

 137 136ص ص :؛35ددع «تاسباقملا «يديحوتلا : EE الو JE الف « مئاهبلاك حاكتلاو لكألاو ةحارلا

 .69ص «4ج ءريسفتلا ؛ريثک نبا )5(

 69ص «4ج «ريسفتلا «ريثك نبا (6)
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 ةداعس ًاديعس ايحيو «يشتنيو «برشيل ؛ةايحلا ءام" ىلع abog ؛دلُخلا ةرجش نع شماقلق

 مل «هتقس يذلا ةايحلا ءام نكلو .رشبلا ريغل دولا حنمت يتلا ةهلآلا ةرجش نع ًاديعب ءرشبلا

 ريغ رخآ ًائيش ةرجّشلا نكت ملو . سرحت تناك يتلا ةرجّشلا كلت نم ةرمخ ريغ رخآًائيش نكي
 «ناسنإلا زهي ًابيجع ًابارش تناك اهيف ةرمخلاو .ةايحلل ًازمر تناك pue يف ةمركلاو .ةمرك '

 دنع ah A ةهلإلا Calypso» وسبيلاك تناك «يروديس لشمو LL os» « يشتنيف

 سيلوأ  ةفدص  اهيلإ ةفصاعلا تلمح Úy 3 EN دلُخلا ةرجش سرحت «باغلا ةدّيسو نانوُيلا

saal «Ulysseيقب ام اذإ دولاب هتتم  efءدودجلا ضرأ ىلإ ةدوعلا لّضف لطبلا نكلو  

 فرعت ال يتلا ةدقّنلا اهران” مغر ءاهيلإ هدشت نأ وسبيلاك عطتست ملو PU ضفرو

agah[ مغرو ] «نكست يتلا ةريزجلا ءاضف يف حوفت صفعلاو زرألاو ربونصلا ةحئارو  

 ناردُج دنع «ىسّلدتت بنعلا ديقانعو [ . . ] بهذ نم ًاطويخ اهجسنو ؛يذّشلا بذعلا اهئانغ

 تناك . ©[ . . ] ةيفاصلا ءاملا ope اهرذج نم عبنت يتلا ةدلاخلا ةمركلا نم « ةبيجعلا ةراغلا

 بيجعلا ةمركلا رمخو ليمجلا دسجلاب سيلوأ يرغُتو «ءاملا عبنو ةمركلا دنع سلجت وسبيلاك

 JE يتلا ةروصلا رصانع نم ارصنعو «دهشملا نم ةعطق وسبيلاك تناك . ةيفاّصلا نيعلا ءامو

 .اهراوز يقست يتلا ةرمخلاو عبرألا ءاملا نوّيعو ةرجّشلا اهيلإ تفاضنا ام اذإ نوكلل ًازكرم

 ديلاقت يف ًازمر «تّلظو ؛ةرمخلا تناك املثم [ . jai نع Qu ًاريبعت تناك ةمركلاف

 ةمكحلاو a ءنافرعلا باحصأ دنع ًازمرو [ . ٠ ] ةدلاخلا ةايحلاو بابّشلل ةيدقلا بوعشلا

 . "*ءامّسلا ثيح ؛ ىلعلا يف كلانه الإ دجوي ال ؛ءافصلاو

 ريغ «مدآ يوغُت ءاوح اهدنع تناك يتلا SE ريخلا ةرجش يف ةاروتلا ورسفم ري ملو

 نم ءاوغإب مدآ اهنم برتقا يتلا ةرجشلا اولعج [S ؛نآرقلا ورسم جسن مهلاونم ىلعو . ةمرك
 ةبيجعلا ةرجشلا كلت « ةلختلا صّممَقلا يف اهتفلخ ءةمركلا تباغ اذإو . ”اضيأ ةمرك «ءاوح

(1) Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p. 244. 

(2) Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Calypso. 
(3) Homère, L'Odyssée, chant V, v. 58.62, pp. 78.79. 

(4) Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p. 244. 

 ) )5؛نيوكتلا رفس « ميدقلا دهعلا 9/2.

 ) )6ص ص ءالعأ انلمع رظنا 105» 108-107-
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 Lu . ةهلآلا هابشأو «ةهلآلا بجنتف ءاهّزهتو « ىشثألا اهدشت à ىلعأ ىلإ ركذلاك ةخماشلا

 Léto وتيل ةهلإلا ىلع «ةّيعرشلا سوز ةجوزو بم وألا يف ةهلآلا ةدّيس Héra» اريه تمرح

 «ضرأ JE نم اهتدرطو « ضرألا ىلع اهنطب يف ام عضت D » ie  تاذ  تنرتقا يتلا

 ضرألا يف ةنيكسملا وتيل تيرض « ىب ا ةهلإلا ءاويإ ضفرت OÙ ضرألا ىلإ اهرمأ تردصأو
 ةلحق ةمئاع ةريزج دنع Gas ًاناكم تذبتناف ءاهيوأي ءاضف نع ةثحاب ءاريه نم ةفئاخ رحبلاو

 عذج ىلع تّدشف . ةريزجلا يف اهريغ ءيش الو «ةلخن ةريزجلا ىلع تناكو . "ارق اهل رقي ال
«dsاهلإ ءاتنبو نبا تبجنأو  gpنولوبأ  Apollonسيقرأو  PArtémisروثلل ًادحاو »  

 ةهلإلاو ةرجّشلا ةلخّتلاف Re يمحتو ءَديْصلا بحث ءًامئاد ءارذع ىرخألاو :ةايحلاو

 . ةهلإلاو ODA بيصن نم ةايحلا تناكف «ًانيح اتدحّنا ىثنألا

 نم ريسفتلا اهيلع ىفضأو ce لمجأ يف نآرألا اهجرخأ «ىرخأ ةببجع ةّصق ةلختللو

 ةّراف اهتءاج «ءارذعلا ميرم ةلخن يه كلت . ةايحلل ًاعبن تدلخو «تسّدقتف ءاهانغأ ام رصانعلا

 BECK Gaine is ۾ ةعاس

 Bi عده Gap N :ًارمآ توّصلا اهءاج كلام .يصق ناكم يف ةلخّتلا عذج

 ؛ةلختلا عاجب اهيلإ ترهف . VAL ىَرَقَو ىّرْسآَو SE GE alie طق
3 cer st 

 IÉ َمَيْرَم نبأ ىَسيِع cos هل ناك يذلا نبالا تبجنأو ءانيع ترقو «تبرشو «تلكأو

Ve oies GTنم داحتاو ةايحلل زمر  تبرشو «تلكأ امو  ةلختلاو ميرمف  

 . ديدجلا نيّدلا باحر يف ةديدج ةريسم لجأ

 راجشألا" سنج نم تناك LE «ًاخماش ًاركذ ةرجّشلا نم لعج دق لايخملا ناك اذإو

 اهعلطل' ناكو "© رجّتشلا سفن ىلإ تفرص اهلك SUY ؛[ . . ]اهل رمث ال يتلا ماظعلا

(1) Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Léto. 
(2) Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 341. 

 ) )3/19مُيْرَم 217-16

 -25-26 /19مُيْرُم )4(

 . 119. 112ص ص «3ج «ريسقتلا «ريثك نبا : يف ىسيع دلوم ةّصق رظناو . 34/1902 (5)
 .215ص «تادوجوملا بئارغو تاقولخلا بئاجع à ينيوزفلا (6)
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 ام اريثك D «باجنإلا ىلع اهدعاسُت وأ ءاهنم cat ءاهب كتحت ةأرملا لعجو à PE ةحئار

 .ثانإلا نيب نم ىشنأ تبصتناو ءرمث تاذ ةرجّشلا تناك املك ةأرملاو ةرجّتشلا نيب ىزاو

 ةحئارلا كلت نم تلمح «ناركذلا علط ةحئار اهتطلاخو « حيرلا تّبه'اَمَّلُك «ثانإ رجشللف
 4 (2) و

dit لك 

 ىلع هتروص ريغتو ؛ مئاذلا fs يف . يذلا ”رمقلا امهنيب عمجي نايثأ ةأرملاو ةرجّششلاو

us «peزمري -لاوّزلا دنع نوكلا داوسو مامتلا دنع هلامجو راهّتلاو ليلا بقاعت يف  

 ٌةداع هذه ضيحف :رمقلا وطخل ناتعضاخ ةأرملاو ةرجّشلاو . OUI عْفَّوو «نوكلا ةريسم ىلإ

 ردبلا قرشي امدنعو .رمقلا Lezan ةيلصف hale اهقاروأ نم كلت يرعُتو «رمقلا اهببسي ةيرهش
 . فاطقلاو عضولا ىّتح رامّتلاو ةّنجألا ومنت رمقلا ءوض يفو ؛كلتو هذه لمحت sd ةليل

 وأ «تبجنأو «تلمح اهدنعو «كلت نم هذه تّدغتف «ةأرملاو ةرجّشلا تدحتا ذإو

 ألمت ةدحاو ءًاعترم اعم امهيف دجي LEH نكاس Op «ًادلاخ GE اهاّيإو تتوكو ءاهب تدتقا

 ىطعي' ْذإ ؛اهّلُك هتايح هيلع تكلمو «هيف تمظاعت يتلا سنجلا ةوهش هيف يبث ةدحاوو « هنطب
 «ةرجشلاو ةأرملا ىلإ لجّرلا لصي d . ””ءارذع ةئام ىلإ مويلا يف لصيل [ . . ] ةئام ةو

 .236ص «تادوجومل ا بئارغو تاقولخلا بئاجع « ينيوزقلا (1)
 .236ص :تادوجوملا بئارغو تاقولخلا بئاجع à ينيوزقلا (2)

 ) )3يف رمقلاو ةأرملاب اهتقالعو ةرجّشلا رظنا :
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 391 - 399. 

aiii y CO)داع ىح لام 5 5  ek os AEىلع هب لدي اريس ريسي هانلعج يأ ؛39 /36سي  
 ةيناقلا ةليللا يف ًروُت دادزي مت ءروُثلا ليلق ًاليئض رهشلا نم ةليل لأ يف علطي «لزانم هردق [ . Jael يضم

 ىلإ صقتلا يف عرشي مف «ةرشع ةعبارلا ةليللا يف هروُت لماكتي ىح [ . . ] ءايض دادزا عفترا GE مث « ةلزنم عفتريو
 « قدع اذإ بطرلا نم دوُصنعلا لصأ يأ ؛[ . . ] سبايلا قذعلا يأ ؛[ . . ] ميدقلا نوجرعلاك ريصي ىّتح ءرهشلا رخآ

 نم لايل ثالث لک يمس بّرَعلاو .رخآلا رهشلا وأ يف ًاديدج  ىلاعت هللا هيديب اذه دعب مث «[ . . ] ىنحناو «سبيو
 ةايح pos ميسقتلا اذه دجنو . 550 549 ص ص «3ج «ريسفتلا «ريثك نبا «1 . . ] رمقلا رابتعاب مساب رهشلا

 :رظنا «تافاقثلا لك يف ءرمقلا عقو ىلع ريسي يذلا نمّزلا اذه ةريسمل نوكلا
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 239 - 240. 

JO)هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع[ .  atءاستلا يف اذكو اذك وك ةّنجلا يف نمؤملا . ob؛هللا لوسر اي  
 لصن له ؛هللا لوسر اي :ليق :لاق ةريره يبأ نع « نيريس نب da نعو «[ . . ] .ةئام ةَوُق ىطعُي :لاق ؟كلذ قيطيو
 »294.293 ص ص «4ج ءريسفتلا «ريثك نبا vole ةثام ىلإ مويلا يف لصيل لجرلا نإ :لاق TÉH يف انئاسن ىلإ
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 دق نوكي Ép ءاهنم لزني وأ ÉH نم دّرطُي الو ea الو «كلت ىلإ نكسيو code نم لكأيف

 sipi ؛نكسملا هل لح és . امَرحُم -ge هيلع ناك ًاتكسم نكسو «مئادلا هملح قمح

 . ةرادج نع رظحلا زمر ؛ةرمخلا كلذ يف اب «ءيش لك

 :دلُخلا ٌةَرْكَس وأ à b بارشلا 3

 سيدقتلا دَح ىلإ لصت ةقومرم ةناكمب  ةديدع تافاقث يف  ةمركلا اهو ةرمخلا ىظحت

 ةرجش ةمركلاو ةهلآلل ًابارش ةرمخلا ليئارسإ ينب ترواج يتلا بوُعشلا di دقو .انايحأ
 كلت نع اهثيدح دنع تنّمضتف «ًاديهش كلذ ىلع ةاروّتلا تماقو PEE ةكرابم ةسدقم

coةمركلاو ةرمخلا يف داقتعا نم اهيف داس ام ىلإ تاراشإ ” . USكلذ  

 P رأل حيسلا ليئارسإونب يضع اهدنع sc à ةمركلا تلعجف «هتروطو داقتعالا

 ةحلاصلا ةجوزلا اهب تهّبشو «“ ةوخإلا نيب عازتلل ًالصأو «ناسنإلا هكلمي عاتم ريخ اهتلعجو

 كلذ دنع فقت ملو ag عوُرُق نم اعرف اهتماقأو «*اهئاطع ةرثكو ءاهتبوصخ ىلإ ًارظن

cadبّرلل اكلم «ليئارسإل ةروُص توتسا ىح ؛ةمركلا ناش نم عفّرلا تلصاو لب » 
 . Plasie الإ هتداعس دجي الو ءاهءاطع ۔ ربصلا غرافب  رظتنيو ءاهاعريو «هفطعب اهلمشي

 اوماقف «ساّنلا يف ٌريثأت ةمركلا ليئارسإ اهب تبح يتلا ةّيلاثما ةروصلا هذهل ناكو

 «”اماعط هل نوكتف e l ىٌح برا ىلإ مهنيبارق ىلع اهنوبكسيو ؛ ةرمخلا نوسُدقُي
 «برسلا ةعاط نع Cas اهنم راثكإلا يف نأ مهداقتعا مغر ءًاريثك اهنوبرشيو

 ad ةزاقإو

(1) Dictionnaire des symboles, t. 4, articles: vigne, vin. 

.38-37 /32 «QE رس ؛13 /9 ءةاضلا رفس à ميدقلا دهعلا (2) 
 .10 /3 ,ايَرَكَر رقس ؛4 /4 ءاخيم je «ميدقلا دهعلا (3)
 .1/21-8 لوألا كوُنملا رْفس à ميدقلا دهعلا )4(

 .3 /128رومزملا « ميدقلا دهعلا )5(
(6) a Bible, (T.O.B.), Ancien Testament, t. 2, Le livre du Siracide, 24/17 . 18. 

  (7)ءءايعشإ رقس «ميدقلا دهعلا 5/ 7-1

  (B)ميدقلا دهعلا  à«جوّرُخلا رفس 29/ 40.
)9( Dictionnaire des symboles, t. 4, article: vin. 

  (10)فايعشإ رْفس 129.27 »17.15/25 ءايمرإ رفس . ميدقلا دهعلا 17/51
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 أو «قحلا برلا ةمرك هنأ ىلإ وعدي حيسملا ماق «يدوهيلا داقتعالا اذه ضاقنأ ىلعو

 ىلإ مهنم هلقن مث ءًانيح دوهيلا هنم نكم eye ةمركلا نأ ىلإو Pa» قح ةمرك ال
 ناح ىنم اهرامث فطقيو cp Bo Lale gage نينمؤملا حاورأ نأ ىلإو «مهریغ
 ةرمخلا اذإف ؛ةمركلا مكلت ترمثأ ام ىلع اهملاع ينبت دعب نم  ةّيحيسملا تماق مث .'”اهفاطق

 «ةرمخ برب ألا ةالص ميقتست الف AA OLAU ةروصو e RLN زئاكر نم ةزيكر

 همدب ىحض يذلا «بولصملا ىركذل ًاديلخت Y «ةالص ريغ يف وأ «ةالص يف ةرمخ برش الو
 «مد لكل زمر S نمو ؛« ”بوكسملا حيسملا مدل زمر ةرمخلا اذإف Én ملست نأ ليبس يف

 ٠ اهرب ندبلا يف ةرمخلا يرستو « لتقلا نم حاورألا ملستف e كوفسملا مّدلا ماقم موقي ءادف شبكو

 هنولب ءرابتعالا ديعي «ءيبخلا يهاّزلا بايّشلاو ةّيفخلا ةايحلا ىلإ زمري" ًارحاس ًابارشو ًامالسو
 ىلع ًاميظع ًاراصتناٌراصعملا هَقْلَخِب داج يذلا مّدلا لكشتيف «[ . . ]مّدلا ىلإ «ميمحلا رمحألا

NO1  

 si haoma امواه ىعدُي ًاسّدقم ًابارش ث تلّكشت دقف . ةبيجع صمق دنهلا يف ةرمخللو

«soma Louطيحملا هايمو ًانايحأ ةكرابملا ةرجتشلا هب دوجت  à aliًانايحأ ءاضخم تضخم اذإ  

 ناكو PUS اهغلبي ال ةّنج دنع رهن نم يرجي وأ el لسعلا نم قتشُي وأ «ىرخأ

 nue « ةمهاربلا هنم برشيو «رهطتتف «نيبارقلا ىلع بكسي

 ةايح ىلع ىغط ىَّتح بيجعلا بارّشلا اذه لامعتسا رثك دقو . ةلئاّرلا ne نوعفتريو

àتعاض < اورّمختو «رقبلا ءامد اوكفسف «برشلا نمو نيبارقلا بيرقت نم اورثكأف  
 . ةهلآلاب اهيف نوقتلي ةقارشإ ليبس يف «لوُقعلا مهنم

 :JŠ اهيراحُي تشدارز ماقف «سانلا يف تّشفتو «سراف رايد يف ةّيدنهلا ةداعلا ترسو

 هميلاعت ادب دقو SU رْكّسلل ادرو «راثدنالا نم عيطقلا ىلع ةظفاحُم 418 نم يتوأ ام

Lastبارّشلا نم راثكإلل  à Past؛هيلع نامدإلاو  OSءادزام اروهأ هجو نع ٌدصي كلذ  

 .1/15 Ég ليجنإ ءديدجلا دهعلا ÉS وُ يبأو حلا ةمركلا وم انا(
 .6 /12 ء سقرم ليجنإ مك 446.28 /21 ءىّتم ليجنإ «ديدجلا دهعلا (2)
 AM «سقرم ليجنإ ءديدجلا دهعلا (3)

(4) Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 298. 
(5) Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 297. 
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 ىدانو « ىَربُكلا ميرحتلا ةيار تشدارز عقر ًائيشف «ًائيش مث .يوسلا قيرطلا نع دعييو

 نم ةزيكر سوجما ةنايد يف لمعلا اذه JEA دقو .رالخملا بارشلا يطاعت نع .CE  عانتمالاب
s4 sA 5ه3  

 ذإ ؛مالسإلا لعلو . "ةيدقلا ةيديفلا اهلوصأ نع تلصفتا ةعاس هتفرع يذلا حالصإلا زئاكر

 هّطخ يذلا لاونملا ىلع جسنو «تشدارز لمعب ىدتقا دق «ةرمخ ا ابراحُ ايلا ةايحلا يف ماق

rtاريك امثإو « ”ءاضغبلاو ةوادعلا اهيف «ناطيّشلا لمع نم ًاسجر ةرمخلا تتابف  

dsسانلل عفانم اهيف ناك *» ÚTنم ةّيويئدف ؛ عفادملا اّمأو «نيدلا يف وهف ؛اهمثإ  He 
GG 5 i 

 ةدشلا ةذلو ؛ناهذألا ضعب ذيحشتو «تالضفلا جارخإو «ماعطلا ميضهتو «ندبلا عفن اهيف
. # 3 

 يف مئإلا بلغت نأ ايندلا عفانل A ؛نكلو olga عافتنالاو ءاهعيب اذكو «[ . . ] ةبرطملا

SAةعجارلا ةدسملا ةرضما يزاوُت ال حلاصلا" هذهف  Leهللا لاق ؛اذهلو «نيّدلاو لقعلاب  

 ىلع رمخلا ميرحتل ةدّهمُم ةيآلا هذه تناك ؛اذهلو «(اًمهِعَقَن ني TE pe ىلاعت

 pl لب «ةحرصم نكت ملو «تاتبلا

aidésاهيف ىرت «ةبيجع ةفيرط مالسإلا يف ةرمخلا ميرحت  peeتشدارزل ةروّص  . 

 «هاطاعتي ْنَم بقاعيو à Ja بارشلا مّرحُي نأ ادزام اروهأ نم رظتني تشدارز ناک املثمف

 ءادعألا برضتو «سنّدلا نيعللا "يحوّرلا" بارتشلا اذه محن بر اي- ىتم“ :هلإلا يف حيصيو

 ًانايب رمخلا يف انل نيب UI :ًالئاق هنم بلطيو «هللا ىلإ هّجوتي رمُع ناك «“؟ ةيضاق ةبرض

 عمساو .ادزام اروهأ تكسيو cd بيجتسيف «تشدارز لشف ثيحرمُع حجنيو . ًابفاش

 يف يتلا ةيآلا تلزنف . ًايفاش ًانايب رمخلا يف انل نيب ؛ مهلا“ :رمع لاق : حاحصلا اهيورت ةصقلا

 et à ءرمغ يعذدف Lg I ST نع كونو ةرقبلا

eadeءاستلا ةروُس يف ينلا ةيآلا تلزنف .ايفاش انايب رمخ ا يف انل نيب م ١ :لاقف  Ep 

 .Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, pp 320, 336 - 338. : رظنا )1(

 90-91 /كةدئاملا )2(

 .219 /2ةرقبلا (3)

 . 242 ص Mg «ريسفتلا ءريثك نبا (4)

 . 243 242 ص ص «1ج ءريسفتلا «ريثك نبا (5)
(6) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, p. 320. 

 ) )7/2ةرقبلا 219.
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2bf A NT Lie Goffلاقف «هيلع تئرقف «رمع يعدف ء[ . . ]4 ئَرَكْس : 

se seءرمُع يعّدف . ”ةدئاملا يف يتلا ةيآلا تلزنف .ًايفاش ًانايب رمخلا  caji 

 سالا يف بطخي ماقو . “انيهتنا :رمع لاق 4 نوم RUE ىلاعت هلوق غلب GB « هيلع
n 5 4 0 0 5 

 رمتلاو بنعلا :ةسمخ نم يهو «رمخلا ميرحت لزن هْنِإ à LAN اهيأ : ك هللا لوسر ربنم ىلع

 مرحي نأ ءدارأ ام رمع زرحأ كلذكو ."”لقعلا رماخ ام رمخلاو ءريعشلاو ةطنحلاو لسعلاو

 ميرحُتلا ءاج i لاب هل أنهي ملو .ردخُْلا يحورلا بارشلاو ًةرحاّسلا ًةرمخلا ساتلا ىلع بلا
 هيلع رابغ ال مات

 ىلع باقعلا لازنإ الو ميرحتلا بلط الف . بسحو اجر ةصقلا هذه يف دمحم ناكو

 ةرمخلا رمأب لوبقلاو qi ًازمر كلذ نم سكعلا ىلع - ناك لب . ةرمخلا ىطاعتي نم

 عموو منامه لف is ANT ع كولو coy Ég AU اهتوشنو

Éىلاعت هللا لاق امك اهب عفتنن انعد ؛هللا لوسر اي :اولاقف .رمخلا تمرح :ليق » 

 تمرح :ليقف Re LOT ال : ةيآلا هذه تلزن مث . مهنع تكسف

 مانو تملا .مهنع تكسف 4 ةالّصلا برُق اهبرشن Y Ó « هللا لوسر اي :اولاقف .رمخلا
Quأما  LSرا  F6 LE HE EE Mens Pr4  

 0 نم هسفنوُه مرح دقو ءًاعيش كلذ ىلع ىلع دزي ملو .' ° ملا تمرح : هللا لوسر لاقف

atمي ءاجو تمرح ماع ًاكحاض ًامستبم هارتو . ماع لك يرادلا ميمت اهاّيإ هيدهي ناك يتلا  

 اهلاق ."”؟ةلدعب تمرح اهن ترعش أ :لاقو «كحض هيلإ رظن ملف“ : ةيوارلا لمحي هتداعك

JRيف نأ ةّصقلا نم رعشتو «ميمتل دو  Langرمخ نم ةيوار نع ةرسح ضعب ةبعادلا  

 ! بارلا ىلإ قارس

 .43 /4ءاستلا (1)

.90 Sa D ÈS LEE UT مَع نب سَر NN Ti UE à 
  (3)/5ةدئاملا 91.

 .88ص «2ج ءريسفتلا «ريثك نبا (4)

 . 88ص «2ج ءريسفتلا ءريثك نبا (5)

 .90 /5ةدئاملا ؛43 /4ءاسنلا ؛219 /2ةرقبلا : يه انه هّصن يف ةدراولا تايآلاو .88ص «2ج «ريسفتلا ريثك نبا (6)
 . ةيلاوملا ةحفصلا يف ةلئامُم ًارابخأ هيف رظناو .88ص «2ج «ريسفتلا «ريثك نبا (7)
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 كلام نب سنأ كلذ يف ىور دقو . . موقلا ترسم نم ءيش فوت «ةرمخ ا ميرحت عمو

م سالا لاقتنا نع اهب رجعو ءموقلا يقاس ناك امل هرود اهب الخ ارابخأ
 :لاق . .ةايح ىلإ ةايح ن

 ed يبأو حارجلا نب ةديب يبأو ةحلط يبأ ىلع ساكنا ريان نيب
 ليسو ليج نب ذمو

 دقرمخلا نإ الأ : Gé Go تعمسف ءرقو رسب qe ءاضيب نبا

 «لالقلا انرسكو «بارشلا af ؛ جراخ اّنم جرخ الو «لخاد انيلع لخد امف .اتم

 . ""”دجسملا ىلإ انجرخكُت ؛ « ميلس مَا بيط نم انبصأو ؛ ا

nosناكو . برغي ةنيدملا ءاجرأ يف  “loىراصتلاو دوهيلا نم » 

 ةمرك نم نولهني كلوأو iA حيسملا مد نم نوبرشي ءالؤه ؛نوشتنيو «ةرمخلاب نوني

oggةرمخلا نوبرشي نوملسأا ناكر ايلا هذه يف . ءاطعلا دحجت ال يتلا 
 Ph ؛

 يف فلاخ ةرمخلامالسإلا مرح الو .* ”الالح مهدنع لبق نم ۔ تناكو «موي تاذ مالسإلا

 D يف ةديدجلا هقيرط قش و وألا نيملسملا تاداعو ىسيع نيدو یوم قید هسفن نآلا

الا ةلبق ريغ ةلبق ًاموي if املثم ةرياغُم ةهجو dél «تاداعلاو ىرخألا نايدألا ةضراعُم
 س

 . اهيلع اوناك يتلا

 اياقب مهنع اوعزنو ءاوبّيطتو ءاوؤّضوتو ءاولستغا نأ دعب «دجسملا هبحصو سنأ دصقو

 رامقلاو وهللاو ةجهبلا ملاع اهطوُقّسب طقسو «نيلفاس لفسأ ةرمخلا تطقسف . مثإلا ةرمخلا

 رُكذ نع ىهنأ ام لکو[ .. ] ناييصلا اهب بعلت يتلا ضيبلاو زوج لاو باعكلا ىح رسيملاو

 Oy هللا

 .89 ص «2ج «ريسفتلا «ريثك نبا (۱)

E)نولكأيو » ءرمخلا نوبرشي مهو ةنيدملاهّللا لويمر مدق «تآرم ثالث رمخلا تمرح : :لاق ةريره يبأ نع | . .  

 لاقف ؛4 سا عمو ميكس Log لَ as LT نع ك سي هلا لزنأف < امهنع هولأ سف ءرسيملا
 ميلا نم اموي ناك i رمخا نوبرشي اوناكو . ur ُعَِمَوٌرميَك R اًمهيِف 3 لاق امن ءانيلع ارح ام : ساّنلا
 أو ةا اورق ل ) اهنم ظلغأ ةيآ JU «هتءارق يف طلخف | .. ] هباحصأ مَآ نيرجاهملا نم لجر ىلص

 ظلغأ ةيآ تلزنأ مّن . . قبغم وهو ةالّصلا مهدحأ يتأي ىح نويرشي سانلا ناكف . « َنوُلَوُقَت ام ولعت ىتح ىركُس

 :اولاق .( نوف NT EG LÉ ET ٍلَمَع نم نسر PAT UN CT رفحا UE و كلذ نم
 .88 87ص ص «2ج ءريسفّتلا ءريثك نبا ٠ "ابر بهن

 87ص «2ج ءريسفتلا «ريثك نبا (3)
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 دوُتهلاو ةئباصلاو ىراصتلاو ماسلا بوُعشلا pb نم Cib ةرمخلا برش ناك

 نيب دّنوُي يذلا ؛يعامجلا رْكّسلل ةوعد سقطلا ةرمخلا برش ناكو ."'”ةّينامرجلا دالبلاو

 نيملسملا ةّماع مرح دقو . بيثكلا ناسنإلا عضو نوسنيو نولاعتيف «ةيحور دو ةقالع ءاسلجلا

 رمخلاو برطلا سلاجم مهيلع هب دوجت تناك ام . اًيمسر  اودقفو à سقطلا اذه ةسرامُم نم

 تيظحف . مهيف تْحّسرت يتلا ةداعلا نع اوعلقُي مل مهتصاخ ضعب نكلو . لاعتو ذل نم

 ةرمخلا نم لعج رظحلل زواجتب رظحلا لبوُقو « ةقئاف ةيانعب  روظحم رمأ لكك .مارحلا ةرمخلا

 de قرشُتو «حورلا هنم GAS « يفوص do ايدمرس ءاعد وأ عاش La à Qi دوش

 Pop يقتلت

 مو «كلذك مهتداعس تناك A الإ ةّنجلا يف متت ال سالا ةداعس تناك اًملو

 «ريظُتلا ةعطقُم ةرمخ نم نوبرشيف «روظحم JE نم صالخلاب الإ متت ال «بّرلا ةرضح يف
GAكدلوأل ًدادنأ مهسفنأب نورعشيو «يلامتلاب نورعشيف « ةّصاخ ةوشن مهحاورأ ىلع  

edمهل ناك نيذلا ةفوصحلاو  A.يفو .رشبلا سس ح قوف سح-  ioa ÉHملل  » 

 نبذلاو ءاملا راهنأ نم ًاعيمج نوبرشي املثم à pe راهنأ نم ًاعيمج نوبرشيف .رشبلا يوتسيو
 لزألا لس ناك يذلا دولا نم ةعبرألا لئاوسلا هذه نم مهلهن لضفب  نونّكمتيف «لسعلاو

nsلك موقي « "ر مخلل اهعبارو لسعلل اهشلاثو نبل رخآلاو ءاملل اهدحاو « ةعبرأ راهنأب  
 عبنو «ناسنإلا ءاج اهتبرُت نم يتلا ضرألا بل ءاملاف .ةايحلا ملاوع نم ملاعل ًازمر اهنم دحاو

à BAILليثم ال يذلا ءامّسلا ءاطعو  Joly catيدّقلا بُ نبللاو . "ةايح  

Vas)ربكيو ءومنيو «ءاشتنا يف عيضّرلا ىّدغتيف «ناويحو سنإ نم ملا هب دوجت . 

Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 298.1( ( 
 .E. 1. 2, t.4, article: Khamriyyât, (J. E. Bencheikh) : مالسإلا ةعوسوم à تايرمخ لاقم رظنا )2(
 .95-104ص ص «فوصتلاو دهزلا يف ءرماع نب قيفوت :كلذك رظناو

Homère, L'Odyssée, chant X, v. 518 - 521, p. 155.3( ( 

 « يقابلا دبع داؤُف دّمَحُم : يف la ؛ تايآلا نم ريثك يف نآرفلا اهدّلخ دقو . SENS يف ءاملا ةروص يهو (4)
pdsىرخأ تافاقث ىلإ ةبسنئاب ءرظناو . ءام ةّدام ءميركلا نآرقلا تايآل سرهمملا : 

Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 165 - 184 ; Gaston Bachelard, L'eau et les rêves. 
)5( Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 297. 
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 ةطاحإو ءةَّحّصلاو ةيفاعلل زمرو «ءاد لكل ءاود à Da قيحرو «ةرشحلا T لسعلاو

 UN َحوُرلا حنمتف «ةدلاخلا ةرجّشلا اهب دوجت يتلا ةرمقلا بل ةرمخلاو .ةمكحلاو ملعلاب

 اذه ءاضعب pi te لئاوّسلا اذإف Pt ملاع يف ds «حورلا يشتنتف
 .رظح JŠ زواجتو ةوشتلاو ةّدَلل عبارلاو «ةحصلا حني رخآلاو RES كلذو «لّوألا قلَخلل

 . ةلحّرلا هدم هيلإ وبصي ناك ام محو ÅA دق -نآ يف ًاعيمج اهزرحأ دقو  ناسنإلا اذإو
. 

(1) Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 297. 

 ) daa )2.109ص «مالحألا ريسفت يف مالكلا بختم « نيريس نب
 يذلا صأا رظنا مث . ةّيراضحلا اهزوُمرو «ءايميكلاب اهتقالعو cell عم اهلباقتو ةرملا صوص رالشب لصفرظنا (3)
 :نيللا نيبو اهنيب لباقو « ةثيدح Le af اهاطعأو ءرالشب هيلإ بهذ ام ىلع هيف در دقو ؛ةرمخلل طراب هصصخ

Gaston Bachelard, La terre et les rêveries du repos, pp. 329 - 338 : Roland Barthes. Mythologies. 
pp. 74 - 77. 
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 ةمتاخلا

"Le plaisir du texte, c’est ce moment où mon corps va 
suivre ses propres idées — car mon corps n’a pas les mêmes 

idées que moi'. 

Roland Barthes, Le plaisir du texte, p. 30. 

 :سجاهلا ةياهتلا 1

 be jee نم ديال ناك ْذِإو

 ءانجلو عابسلل داوو ءانلزن داهوو ءانيقترا باضه نم مكف . ةعتممو BUS ةلحّرلا تناك

 ةرماغملا بخو das «داصرملاب قيرطلا دسأو «ةريحو ةفيخ نيب !اندعص لمر نابثكو

 نأ اموي مزعلا اندقع بيرغ بيجع alle يف ةلحّرلا لصاوتت نأ ىلإ وعديو «نادجولا الم

 ؟انفشتكا امف . هرمأ فشتكن

 انيلع داجو celle ضاف لدا اهاتفو يعرّشلا ةملاعلا ةفاققلا نبا ءريسفتلا يف صن اذه

 نوكلاو ؛ةليمج صّصَق ريغ ريسفتلا يف لهو . ةليمجلا هصّصَق ريغ رن ملف « ةليمجلا هصّصقب
 عباصأ «بّحسلا ءارو نم ءاهل تّدبت امل ةطبغ تالتما daie اهتغاص g ةّصق هلصأ يف

 حسف «هيف رظنت يذلا "بيرغلاو بيجعلا' ملاعلا لّكشتيف ؛ توملاو ةايحلا طوُيُخ جسنت برا

 ؟ طويلا تجسن يتلا عباصألا كلت ًاريكم

 .هانفضأ همالك ىلع مالك الو ءاهانقلتخا ريسفّتلا صّصَق ىلع tata WA ES الو

 كرتن مل ES . ةلحّرلا هذه لالخ انودحي «ىفطي < JEU نانعلا كرت ىلإ نينحلا ناك

 تاذ ةديمَلا هرصانع نع ًاشحب eya دوُدَح دنع هبانفقوو «هحامج انحبك لب  ليوأتلل نانعلا

 «انيف هاودع ترسف « هفّضَو يف ريسفتلا نفت ملاع ساّنلا ةايحو . سالا ةايح يف دّدرتْلا ىدّصلا

 ؟انودحيو : كلذ ىلإ هودحي ناك يذلا امف . هفصو يف نتن هلثم اناسع « ىعسن انبصتناو
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 US نيودتلا ناك ةعاس نّودملا هحرص يرّبَطلا ىنب .روثأملاب ريسفتلا ناك ءدبلا يف

  نيودّتلل عضخ ملع JE لثم هيف لخدف ءدالبلا لك يف اهفارطأ تمارت يتلا Gt تاتشأل

 ىوتسا اًملو . صَّق نم لايخملاو «ٌنف نم حئارقلاو ءركف نم dy هب تداج ام ٴلُک

 Ge «رظتلل ةتفال ةفصب روثأملاب نورسفلا لقو «صقني الو « هيف دازُي YEU لظ ءاباتك ريسفتلا

Eةعبرأ تزواجت ةرتف لالخ نكي مل هلأ مزجتل  Dنيب تلصف  Gaريغ . ريشك نباو  
 «يآرلاب ريسفتلا اهيف امن «ةبصخ ًاضرأ اهتاذ ةرتفلا هذه تناك نيح يف . ةّيطع نباو يوغبلا

 .ًاضوفرمو ًالوبقم ءيملعلا ريسفّتلاو T gag Ca « يفسلفلا ريسفتلاو ءًامومذمو ًازئاج

 قرف همساقتت ءالشأ OTAN ادبو ءاهريثك باغو ءاهتهجو ريغ تَهَجوو aa ترصّتخاف

 ريسافت ترثكف . اهريغ ةقرف لك هيف اهمهّنتو «ةقرف لك هيعّدت OLY ربغ اهنيب عمجي ال
 نولئاقلا رثكو ؛ءاملعلا عونتو ce فلتخاو ,ةفسالفلاو É yaly « ةعيشلاو « ةلزتعملا

LTتديو  ÉEنم فيرحتلا اهدّصرتي « ضارقنالاب ةدّدهُم اهلهأل ةّيفاقتلا  JÉبناج » 

 نبا ناكف . ظّفحو ةنايص لحم - لبق نم ناك يذلا ءاهءاضف ةليخّدلا رصانعلا ٌداسف بوشيو

 La دتشا عاضوأ ىلع ةروثو Ei ددهتي حبصأو ءريسفّتلا ىلع أرط ام ىلع لعف ةدرريثك

 . هقبس يذلا عباسلا نرقلا نع Le اهثرو دقو ””نماقلا نرقلا يف

 ءاهلاح تءاس .ًاضيأ ةدّدهُم ةّيمالسإلا دالبلا تناك ءةدَّدهم ةّيقافتلا E تناك املثمو

 وأ ؛ةلئاعلا هذه مْكُل هعاضخإو ءاهبارت ضعبب زوفلا لجأ نم ساتلا عزانتو ءاهؤادعأ رثكو

 256 ةحفصلا نم ءادتبا لوألا ءزخ ةّصاخو ءنورّسُملاو ريسفتلا « يبهذلا : يف ريسافّتلا نم عاونألا هذه رظنا (1) .
feلماكو ءهرخآ  GPA 

 نإ" :ءاملُعلاو ةفسالفلا ىلع دريو « هلعف لعفي ًابرغ يبطاشلا ماق روثأم اب ريسفتلا يبحُي اقرش ريثك نبا ماق املثمو )2(
 مولع نم ons نيمدقتملل ركذي ملع لك هيلإ اوفاضاف L نآرقلا ىلع ىوعدلا يف اوزواجت سالا نم ارث
 هذه نم Da EN هيف رظن ام عيمجو «فوُرخلا ا ملعو قطنملاو «تاًيضايرلا نم اهريغو ةسدنهلاك ميلاعتلاو تاّيعيبطلا

o pahiنمو نيعباقلاو ةباحصلا نم حلاّصلا فلَسلا نإ[ . . - ]حصي مل مّدقت ام ىلع هانضرع ام اذإ اذهو . .اههابشأو  

 ام ىوس ىعّدمْلا اذه نم ءيش يف مهنم دحأ مّلكت هلأ انغلبي ملو ,هيف عدوأ امو gl نآرلاب فرع اوناك مههلب
 هنم انغلبل رظنو ضوخ كلذ يف مهل ناك ولو ؛كلذ يلي امو ةرخآلا ماكحأو فيلاكتلا ماكحأ نم هيف تبث امو ٠ هد
 مل نآرُقلا نأ ىلع ليلد كلذو ؛مهدنع دوجوم ريغ هلأ ىلع ai «نكي مل كلذ نأ الإ ٠ « ةلأسملا لصأ ىلع انّلدي ام
 79-80 ص ص Ig ,تاققاوملا «يبطاشلا قاحسإوبأ e اومعز امك ءيشل ريرقت هيف دصقب
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 ةفالخلا تلازو .ماّشلا طقسو ءدادغب تطقس . ةيليبشإ تعاضو ؛ ةبْطرُق تعاض .كلت

 ناك امك «ةعامجلا داقتعاو فلّسلا قيرط ىلع Gr ناك يذلا iih مصعتسملا لاوزب ةّيمالسإلا

 هللاب نمؤُي ال LE «ةمشاغلا ةملاظلا ةرجافلا ةرفاكلا ةريثكلا هدوُنجب“ راتّتلا بصتناو 3 هوبأ

 En ليزي نأ يف هنم ًاعمط « يضفارلا يمقلعلا نبا ريزولا' راتتلا عم أطاوتو .“”ارخآلا مويلاب الو

«SSL؛ةضفارلا ةعدبلا رهظُي نأو  Olyءاملحلا ديبي نأو « نّييمطافلا نم ةفيلخ ميقُي  Pages 

 لئالد ترهظو . هيف بير ال تآ وه يذلا هلا باقع لولحو ةياهتلا À ساثلا رعشو

 لبق نم اهلثم سالا دهاش ام ؛ةبيرغ روُمأو ةبيجع 2 «باقعلا كاذو ةياهتلا كلت

 «[ ٠ . ] ىرصبب لبإلا قانعأ اهل تءاضأ زاجحلا ضرأ نم ران" ترهظ : ةقباس مم اهتفرع الو

 برطضا «[ . . ] تابون رشع ردق ةليلو موي ff JS [ تّلظو ] ةميظع ةلزلز ةنيدملاب ثّدَحَو
 يهو <[ . . ]داو راثلا نم لاسو <[ . . ] فيرشلا مرحلا ليدانق تبرطضاو «[ . . ]ربنملا اهل

 وهو ضرألا هجو ىلع يرستو «راغص لابجو داهمأ اهنم جرخيو « ضرألا هجو ىلع يرجت

 يبأ ثيدح نم نْيَحِيحّصلا يف امل قيدصت“ ريغ تادهاشملا كلت نكت ملو . ak رخص

 Wie ءيضُت زاجحلا ضرأ نم ران جرخت 3 7 ىّتح ةعاسلا موقت : ال : هللا لوسر لاق : لاق ةريره

 ren ليإلا قانعأ

 اقيدصت ناميإلا ملاع يف مود  اناك امُهو à EN يف امهلعف ”بيرغلاو بيجعلا" لعفو

 ؛ مهقالخأ تماقتساو «مهلامعأ تنسحف EN GES .نآرقلاو E يف ءاج امل

juan 3يصاعملا نع عالقإ راتلا هذه ببسب  » OUENةنيدملا ريمأ جرخو «تاعاطلاب هللا  

 ىلإ نيبئات نيرفغتسُم كلي مهين [ ربق ] ىلإ ةنيدملا لهأ لخدو «[ . . ] اهلهأ ىلإ ةريثك ملاظم نع
 .”©ةمايقلا لئالد هذهو . ىلاعت مهبر

 . 238ص ؛13ج Te «ةياهنلاو ةيادبلا « «ريثك نبا (1)

 . 234ص ge «ةياهنلاو ةيادبلا «ريثك نبا (2)

 . 235ص :13ج Te « ةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نبا (3)

 .219-221ص ص ء13ج Te « ةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نبا (4)

 .219ص ء13ج Te « ةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نبا (5)

 .220-221ص ص «13ج Tp ءةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نيا (6)
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 يبحُي ؛ ةمايقلا مويل تاياكح نم رخّدا امب ودشي لايخملا قالطنال ةمئالُلا ةئيبلا هذه يف

 ىلإ وعدي GÉ توص ءامّسلا يف دحص «ضرألا يف ناسنإلا ةريسم ركذيو « قلا موي اهب

 اذه gas .اوريتعاو ءاورظنا ؛ساتلا اهّيأ الأ à "”تادوجوملا بئارغو تاقولخملا بئاجع

 لوح a all جسنو DAL LL DA عايضو مئازهلا الول دجوُيل ناك ام باتكلا

 نرق «عباّسلا نرقلا يف ينيوزقلا EG ناكو .ًالطاب مأ تناك ةقيقح «بئارغلاو بئاجعلا
 ىلإ اعدف ؛ةعاّسلا مايقو ةياهنلا نم اهموي  فاخ يذلا ناسنإلل ةروص «تامزألاو ةسكتلا

 .هللا دمحب حيبستلاو ؛"بيرغلاو بيجعلا“ يف ركل

 DA تامزألاو ةسكنلاو deg نرقلا اذه ثروأف « عباسلا نرقلا يف ةعاَسلا مقت ملو

 نم سالا هاور Le ألتماو «شاعو « هيف ىّبرتف ءريثك نبا داليم دهش يذلا كاذ «هالت يذلا

 ذإ ؛رطخ يف مالسإلا حبصأ ÓS «كاذ وأ نرقلا اذه يف مئازهلا دهع يف تّ بئارغو بئاجع

 بناجأ نيب ًاعازن راصو «ءادعألا نم مهباصأ ysis « مهب ملأ فعضل بّرَحلا هلهأ هنع ىّلخت

 يذلا عيرملا دهشملا ىلع نوجرفتي Ay «مجعو ةرباريو لوغمو كارتأو كيلام ؛ءالخُدو
 ؛”ةيضاملا مهرابخأ اورّكذتو Lots موق كله ام اذإو .ءامدلا كفسو فلا خسر ناك
 خيرات نّيز ريشك نبا نأ رت ةياهّثلاو ةيادبلا رظناو .اوربتعيو «ساّنلا فاخي EM اولوهو
 ."”ثادحألا نيب اهّسد «بئارغلاو بئاجعلا نم ريثكب نماقلا نرقلا نم شاع امو عباتسلا نرقلا

 «يفسلفلا ريسفتلاو يآرلاب ريسفّتلا راهدزا مايأ هدهش دوُكَر دعب هيبحي روثأملاب ريسفتلا ىلإ داعو
 ريثك لجر هّنأ نم ًاثيدحو Leu هيف ليق ام مغر ؛ جّرحتي ملو «یورف . ةفالخلا راهدزاو
 . ثيدحلا يف دانسإلا لسالس يف ىرحتيو «تاّيليئارسإلا يف كلشي « صيحمتلا

 تعراست UN ريشك نبا سجاوه نم ًاسجاه Go à روُعّشلا ناك
 ىلإ اهبحاص وعدت ةمايقلا لئالدو .ةمايقلا لئالد نع بتكي ماق «مالسإلا تدّدهو «ثادحألا

ES )1(يتلا ةسارّدلا يف « خيتشلا نب نيّدلا لامج لءاست دقو . تادوجوملا بئارغو تاقولخملا بئاجع « ينيوزقلا  

 MEN برب ينيوزقلا روعش ءارو يمالسإلا ملاعلا اهدهش يتلا ةّيخيراتلا ثادحألا نكت ملاذإ Le اهب هصخ
 :رظنا . تادوجوملا بئارغو تاقولخملا بئاجع هباتك عضو يف هقالطناو

cosmographie arabe au XIE siècle. p. 149.لع  J. E. Bencheikh, L'espace de l'inintelligible: un ouvrage 

 . صصق ةدام ء بّرَعلا ناسل ءروظنم نبا «"اوصق ليئارسإ ونب كله امل“ :صقلل غراب كالهلا طبرت ثيداحأ كانه )2(
 .342 4336 :226-228 425,0 ص lg» :219-221ص ص «13ج Tp :ةياهنلاو ةيادبلا «ريثك نبا (3)
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 هيلع بجو هرضحتسا ام اذإو . ىركذلل يضاملا طيرش رضحتسيو ءءارو ىلإ ةرظن يقلي نأ

 ملو «ريثك نبا مّلكتو .“ ران نم ماجلب ةمايقلا موي APE BG ءاوملعيل ؛ سالا ىلإ هغيلبت

 نم هيف مكارت ام عم هلماعت يف لايخملا ةريسم يورت هريسفت يف صّصَقلا تءاجف .ًائيش متكي

 ايلا ةايحلا يف il لاثتماو ءةلوهجم نوكلل ةيادبو «لوقعم الو لوقعمو e لمتحُمو يمقاو

 ملاعلا دي يف ًاحالس نالّكشتي ناذّللا ”بيرغلاو بيجعلا" هغبصي كلذ .JE ةياهّلا يتأت ىَّبح

 رهقي ناطلس نم بيجعلا مالكلل امل « «ميقتسيو نيليف «ناسنإلا يف ةساسح اراتوأ هي برضي

Aفوُيسلا  à allحّلست اماذإ« ىلوألا ”بيرغلاو بيجعلا' ةفيظو يه كلت .””قانعألل  

 .ساّنلا نيب اهنورشني ةزهاج بلاوق جرختف ءاهنونجعي 1 ةنيط اتابو «مالسإلا ءاملع امهب

 يتلا «ةّماعلا حبش بيغيو «ةرخآلاو ةايحلاو GS ءدبلا يف رفاولا مهملع نم سائلا بجعيو

 ."بيرغلاو بيجعلا" يف ةقرفملا ةيبعَشلا صَصَقلا كلت روذج تعضو دق  لصألا يف تناك

 بيجعلا"لغتسا «هحالس امهنم لعج امل ”بيرغلاو rail ملاعلا لغتسا املثمو

 Lt يف ساتلا ىلإ جور Le JAN باستكال ريهشلا ملاعلا CAS À 'بيرغلاو

dlيف الَكشت امك- ”بيرغلاو بيجعلا نأ اذه ينعي الو .رابتعا اهل حيصأف  

perسالا ةايح يف ةروص نم امهل ناك امل ةقداص ةروُص -  Paهتفصب ۔ ریسفتلاف .  

 عيوطتلاو ءناصفّلاو ةدايزلاب نيودتلا ةعاس لوقتملا يف ذ Jus دق  ةملاعلا Bud ناكرأ نم ًانكر

 الاثم ةروص 'بيرغلاو بيجعلا' ءاجو ناميإلاب حفطي يذلا همّلاعل باجتسا ىح ؛فيرحتلاو

 اهدحو  لّكشُت ال «ساّلا ةايح نع ةئيضُم ةحل قيرطلا يف يطعُتو «رايتخالاو ءاقتنالاب ثّدحُت

 ىلع ناك . يمالسإلا ملاعلا يف اهموي تناك امك اهب ماملإلاو ةايحلا كلت ةساردل ًاديرف ًارصنع -

 بيجتست نأو ءءاملعلا' ىدل عامجإلاب ىظحت نأ  ةّيعرّشلا بستكت ىَّثح  ةروّسملا كلت

ie.نأ هنأش نم ام لك ىلع اوذوحتسي نأ ءاملُلا مه ناكو . ةريثكلا عرشلا سأل  

 ASE  یلاعت هلوقل « هملعی ا هنع لكس اميف لوقلا بجي كلذكف «هب هل ملع ال امب توُكسلا بجي امك A كل

 ماجلب ةمايقلا موي RS ملع نع لكس م : : قرط نم يور يذلا ثيدحلا يف ءاجاملو « CAUSE Sa سال
 6ص lg «ريسفتلا «ريثك نبا ؛ "ران نم
 RSA ىلع مكاحلا ةطلس نع ًاريثأت لقت ال يتلا ٠ عماتسلا ىلع Sd «ةطلس ءيش لك لبق وه“ مالكلا (2)

damna3130ص ص <« يبَرَعلا لقعلا ةينب «يرباجل ا دباع  . 

Jamel Eddine Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomet, p. 235. : رظنا (3) 

725 



 مستو «نيدلاب رضيو AB زواجتيف ؛ةعوضوم نيناوقو ةطوبضم دوُدُح َنوُد ةماعلا يف روطتب
 كش الو « هيف نورظنيف ءساّنلا يف عاش ام نولوانتي -ماظتلا ىلع ًاظافح اوناكف . ىضوفلا

 نم رثكتف «ةّماعلل نانعلا اوكرتي ال ىّتح «ةدئاّسلا ئدابملا ققو هتغايص نوديعُي اوناك مهن

«aiبيرغلاو بيجعلا" طوخ جست يف لغوُتو '. 
 fs الف « ةّيعرشلا نم ًاريثك "بيرغلاو بيجعلا' ىلع ىفضأ دق PA ملاع ناك اذإو

 نيب لصفلا ناك . ًريبك ابر هنم امهب برتسا الو «سدقت يذلا لزثلا مالكلا ةبترم امهب غلب

Ofملاع يف الإ امهنيبو هنيب لصو الو ءًاحضاو صّصقلاو  Spaروُمألا برتقت ثيح  

 يف قّلحُيو « لقعلا ىلع ومسي يذلا «ليمجلا دهشملا AS دوه ا رفاضتتو «ضعب نم اهضعب
  dosبيع عل «

 ؟ىرتامف ءريسفّتلا صحّمَتَو . . لحب دحي ال يذلا لايخملا

 اهولتي AU مالك اذهو pa نادزيف « ةسدَمم ya يف درت TAN نم تايآ هذه

 نم بحأ نم ردص يف هللا هفذق روث“ تانب نم هلال ؛ فيرعت ىلإ هب ةجاح ال ءاهدعب بصتنيو

 «ليصأت ىلإ رقتفت اهب اذإف «حيضوتلل «ثيداحأو ًارابخأ ء alain يتأت مث .”نينمؤملا هدابع
 رابخألا رّدجُتو e Č ملاعب ثّدحُت «دانسإلا نم ةلسلسب dt اهطيحُيف « ةسادق ىلإ رقتفتو

 يف لمي ًادحاو ًارود بعلت ال دانسإلا ةلسلسف . ةرخآلا فصت تناك bp LÉ ايندلا ةابحلا يف

 نع دعتبيف «ساتلا مالك نم عاش اميف ةلوقملا لصوت لب «لطاب ال ةقيقح D ىلع ديكأتلا
 Eoy هّنإف ىحنملا اذه pate ريسمّتلا احن ذإو . ليصأتىلإ ةجاح يف سيل وه يذلا نآرقلا

 OLAU ىدص yai يف امهماقأ ْنإو ىّتح «ساّنلا ملاع يف "بيرغلاو بيجعلا' ةرورّضلاب

 .ًاحرشو هل ًاحيضوتو

 :راتلاراثلا 2

 فرعي امل ءايشألا فصو عضخ ءفرص ًايرشب ًاعادبإ "بيرغلاو بيجعلا' ناك اًملو

 «ةديدج بلقنتف «ةعيدب ةئيز لايخملا اهيلع يفضُي يتلا ةعيبطلا رصانع هنّوكت دهشملاف . سانلا
 «بزال نيط وأ دماج بارُث نم قلطنت Se GE ةّصقف . مهملاع ريغ ملاع نم ساتلا اهنظي

 باطخلا هيلإ هّجوتيو «نيّدلا هقفي ًاناسنإ ةطيسبلا ىلع عضتل ؛نونسم مح نم لاصلص وأ
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plكلذ عمو  ساثلا هركنُي ناسنإلا الو ءلاصلتملا الو :نيطلا الو «بيرغ بارّتلا الف  

 يهو . سدا ملاعلا يف lo بيجعلا' اهاوتحا يتلا صّصَقلا لمجأ نم GE ةّصقف

 يف امهم سيل نيطلاف . ساسحإلا pos SL «ءيش هلثمك سيل يذلا دهشملا قلخت

 رّوصت . مهت يتلا يه ناسنإ ىلإ هليوحت ةّيلمع Sy «لاصلصلا الو «بارثلا الو «هتاذ ٌدح

CUSًانجعنيطلا نجعي » gbئلتمت دهشملا يفو .دهشملا روصت .ناسنإلا جرخيف « قل  

 اهريدُي سأر الو ءهلإلل عباصأ الف «ءازجأ ال SÉ دهشملا ىريف «ةروصلا كلتب ناسنإلا سفن
CSسّدقملا ملاعلا عم لماعتي ”بيرغلاو بيجعلا ف .بايث الو «هل دسج الو «ءانإلاب راد  

JSىلع لواطتي ال هّنكلو «ساتلا ملاع نم ًاروص هيلع يفضي ؛ءاكذو قذح  OA 

 فصوال «هئايلع يق بلا ىقبيف . سالا دنع ًاداتعم هلعجيو «رساجتي الو «هرمأ حضفي الو

 .سّدقملا نيّدلا ملاع يف اجردنُم «هّلظ يف age ”بيرغلاو بيجعلا' ىقبيو . هيبشت الو «هل

 وأ «نتن لاصلص وأ «بزال نيط ريغ رخآ ايش سيل ÉY ؛ًاريقح ًاريغص هسفن ناسنإلا ىريو
 رعشي نأ :"بيرغلاو بيجعلا' فئاظو نم ىرخأ ةفيظو كلتو pile faute بار
 . ةهافّتلاب ًاروعش الإ ىرخألا ةنيرلا رصانع هديزت الو . هلإلا هدنع SG «هفات ريقح هلأ ناسنإلا
 ةروسكم ةكئالملا ٌدرت ضرألا اهو . ضرألا بارت نم ةضبق نع ثحبت ةدعاص ةلزان ةكئالملا اه

à jeءاهيلإ هلّسوت يف ليربج حجمن الف .ًاناسنإ نوكي امل اهدسج حنت نأ ضفرتو  

 ناك امل «ًاباصتغا اهيصتغاو «توملا كلم ليئارزع رساجتي ملولو .دّدوت يذلا ليئاكيم الو

 «توملا رشنت يتلا ليئارزع دي نم ةضبق ÉY ؛توملا هرهوج يف لمح «ناك Us .ناسنإلا

 يتلا ةمئادلا بعّرلا ةروص توملاو .دوُلُخلا قيفر ليئاكيم دي الو ؛ميركلا ليربج دي هم الف
KÉناسنإلا  étريقح هفات وأ «ءيش ال . 

 ءاهودّوعت ءسانلا ملاع نم رانلاو .ران نم قلُخ يذلا سيلبإ ماق ناسنإلا مامأو

 سيل يتلا قارحإلا ةلآر الا نكلو .ةراضحلاو S ملاع يف مهمادقأ اهلضفب  اوخسسرو

 ءاهنم برقلاك هنم برقلا ناك ءاهنم سيلبإ ناك اذإف . اهفاخيو «ناسنإلا اهباهي « ةلآ اهلثمك

 J :رشبلا اهيف أرقي ةدفالو ءرطخلل ةروّص سيلبإ ah . قارتحالل ًءاضف
 .رذحلا بجيف
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Se,نع ثحبي رهذلا ىدم لظو «ءيش لك يف سيلبإ ىأر سيلبإ نم ًافوخ ناسنإلا  
 عم تلماعت ؛ءدبلا دم نس اهرصنع ءاهّلُك داسف ةأرملا هذهف . سيلبإ هم ام ك نم صالخلا

 لقي «نوكت نأ بجي ال يتلا ةطلّسلا زمر دورمتلا اذهو .داسفلا رشنت ضرألا تءاجف « سيليإ

 نيدلا رشني لاّجّدلا اذهو .ًاديلو الو ًانينج كرتي الف « هلعف لعفي نوعرف اذهو . ديلولاو نينجلا

 ىلعو ؛ةديدع روُص يف ىّدبت سيلبإ مهلك .لوسرلاو يبتلل ادن بصتنيو «نيدلا فلاخُي يذلا

 . لاجد يب كتحي الو OL نم برتقي الف «ةروُص É يف سيلبإ رذحي نأ ناسنإلا

Eaiةّصقو ء«نوعرف ةّصقو ءدورمتلا ةّصقو «ءاوح ةصقو «سيلبإ  «JAIةّصق  

 AHUREA AE تلك :ةركيألا بی یوو

 ةّصقلا ىورُت ال نأ يضتقت تمت صقلا ES . ىفشُي ال رهدلا دبأ فوخلا شيعيو «فاخيف «ناسنإلا

 ءاهرودب it رصانع قلتختو «لكيهلا ىلع Eat fee رصانعلا سفنب

 EN DEN : ةلوقملا سفن  اهبيرغو اهبيجع لضفب

 وأ اذه نوكي ْنأ هسفن do الو «نوعرف تاّيحو دورملا رانو سيلبإ ناسنإلا رذحيو

 نأ ريغ كلذل ةفيظو الو . لوسعملا JEI مالكو OÉ اهحالسو ةأرملا رذحيو . كاذ نوكي

 قيرطلا يف يضقي ناك à SEM كلت هبيصُت ال ىَّبحو . فاطملا ةياهن دنع هبّقرتت يتلا هلا ران فاخي

 رهق وأ «قوُمُح اذ ًاناسنإ ةأرملا يف لعق bee الو ؛لاجّدلاو نوعرفو دورمُنلاو ةأرملا ىلع
 بيجعلا' ةفيظو .ةديدج ةملك رشني ءاج ليدب نيد نم ADS وأ ةّيعرش اذ ًاناطلس

 «نيذدلا رماوأ نع ديحت الو «سآرلا عفرت الف « لجرلا ةرمإ تحت ةأرملا ىقبت نأ ءانه "بيرغلاو

 ىلإ نيفدلا هنينح ناسنإلا يف لتقي ds « لجّرلا اهرمأ ىلع موقي ةّيعامتجا ةموظنم لّكشت يذلا
diناطلّسلا ضرفيو «نيّدلا لاجر ىلع ىغطيف «لاّجّدلا وأ «نوعرف وأ ءدورمتلا نوكي » 

 . ةبهر ئلتميو ءروعشلا اذه لثم نع ناسنإلا عليو . سّدقت يذلا مالكلا يف نعطيو

 :لاثملا لجرلاب ءادتقال 3

 ثعب ىلع ”بيرغلاو بيجعلا' اهملاع فقوُ ال ص ّصَّقلاف . ةّيردلاو ميلعتلا ناك مت
Yeناسنإلا يف بعرلا 4 0 . 6: » esملا مؤاشّتلل ةضرُع «ًاضيرم ناسنإلا لظل تلعف ولو . ىّلختت  
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 ءايلوألا ةايح موقتو . دّيشُي نأ دبال ناك يذلا يعامتجالا نيّدلا حرص ينبي الو cest لعفي ال

 ناحتمالاب لوبقلاو تاًقشملا لّمحتو ربّصلا ةّصق ناسنإلا اهيف أرقي تاقلح اذ ًاطيرش انه

 هلكثو ءرعّشلا هنم طقاستو à y Me بوُيأ اذه . صالخلا نع ثحبلاو ناميإلاب ءالتمالاو

 هل «ةلابز ىلع ًارهد ىقبي «لهألاو دودولا للا هافاجو «لمقلاو 9 هيف شبنو «توملا

 توخ هعلتبا يذلا توُحلا نطب يف سوي اذهو fay رثكأو ىنغأو ناك امم لمجأ بلقني

 ءارو نم حّبسُي «هاج الو OL الو «قیفر الو «لهآ ال ثيح ؛ سماد مالظ يف ا
s 3 #8 ع  

 ىّتح هتوص عفتريو ء«رساكلاو ملاسُلا ريطلاو ٌربلاو رحبلا ناويح هحيبستب حّبسيو ءرتسلا

 داز ال ءضرألا يف برضي رضخلا اذهو . ةليوطلا مالظلا ةلحر نم صلخيف ءءامسلا

 ام لضفب USH باستكا ةّيفيكو «عوُجاو شطعلا GÉ y pl َرهق ناسنإلا مّلعُي «نيعم الو

 ءيشالو ؛مأ الو بأ ال اميتي «لبحلا هب تعطقنا CH يف فو اذهو . ملعو دهُر نم هل

 . اميظع ًاناطلسو LÉ ًاتفاد ًانضحو ًاميرك ًاتيب دجي à لكألل هعم

 وأ «بوُيأ هلأ ناسنإلا ملحيو .ليمجلا مكا اجلمو ؛"بيرغلاو بيجعلا" ركو انه

 نأ ىلإ نينحلا مظعيو ؛لمألا هيف ربكيو .لاثم لجر لك وأ ءفّسوُي وأ «رضخلا وأ «سشوُي
 ىح هابعلي DAS ناك يذلا روّدلا "بيرغلاو بيجعلا" بعليو . لاجّرلا À لان ام لاني

Leناسنإلا  Lasلاجرو ةفلتخُم غيصب يورت ةّصقو ةصق فلآ لالخ نم «َناولّسلاو  JS 

 اماذإ ءةداعّسلا ةلاح ىلإ LEA ةلاح نم بالقنالاب ثّدحت ةدحاو ةريسم « ةعّونتم ثادحأو

Juةءارقب ناطيشلا درطو «نمآو «ناسنإلا  OTAIةماقإو «موّملاو «ةالّصلاو  JÉسقط  

 «ةديعبلا تاءاضفلاو مّدقلا يف لغوملا يضاملا ثيح ؛ كئلوأ ares يف . نيدلا سوط نم

 ناك هرايد نع دعتبا ,LE ءلمجأ ناك Crus ناك املك ءيشلاو ."بيرغلاو بيجعلا' عنبي

 ءالصأ مهل خيراتلا فرعي ال نيذلا ءايلوألاو ىمادقلا ءايبنألا يف ةربعلا تناك كلذل . نسحأ

 نيلوألا ريطاسأ Kis كلانُه GLG وأ SUE تحبصأو ءاهدهع مداقت يتلا نكامألاو

 J تازجعم نع قحلاب Le ؛ صّصَقلا نسحأ

 لاقو [ . . ] :87 /21ءايبنألا « « Lath Eee نإ َكَسَحِبُْس تن A S نأ تمل ىف ئاق و ()
 . 187ص «3ج «ريسفّتلا ءريثك نبا ؛'رحبلا ةملظ يف رخآ توح نطب يف توح ةملظ :دعجلا يبآ نب ملاس
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 «لاجّرلا نيب نم لجر .هللا دبع نب SD «A لاثلا زربب صّصقلا كلت 54
 ءءام ىلع يشع ال . لهاج اهلهجي ال ضرأو «فورعم نئاك تيبو فرشو لصأ ود

 همكألا ئربي ال .مالحألا رسمي الو ؛ةَّرَحَّسسلا عم رحسي ال .هاصعب رحبلا برضي الو

 دئاومال .توُحلا نطب لخدي الو بج وأ ءران يف AT .ىتوملا en الو ءصربألاو
 ML تلمهوُي ءيش لك . US تحت رجفتت ءام نوُيع الو «ءامّسلا نم هيلإ لزنت ماعطلل

 ةاعّر نم ًايعار Vs بأ ال آميتي لفط ناك . غلب ام «هب تيدتقا ام اذإ « « غلاب َكنأِبو ءرشب

 ةبرغلا فرع را باذعلا عاونأ هموست A ميض ىلع ربص .ًارباصو ًالاض ًالئاع «منغلا

 ؛دمصو .بّرَعلا لئابق نم مهريغو دوهيلا دالب يف ًاريبكو ءودبلا دنع ًاريغص لهألا ةقرفو

 اذإ هفيلح زوفلا bly « هتمدخ يف لخدي نأ ديال اقلاخ هل نأو cut À نم E هلأ ملعي ناك هلال

 . ءايلوأو ىمادُق ءايبنأ نم ىضم Le ىدتقاو ربص ام

 يف ساّلا براحي امك براحُي وه اه . ةريزجلا فرعي ئرما لك نم ابر دّمَحُم دادزيو
 . حق يف جرخي < متي D داكي امو . ةوزغ يف جرخي ىّتح يهتنت ةوزغلا داكت ام . ةريزجلا

 A ىلعي نأ ناسنإ لك ىلعو ءديدجلا نيدلاب الما ّنأل ؛داهجلل ce هسفن دلج

 ٌرفيو « ىحرخ ا نيب نم Toms « فيسلاب برضيو « شيجلا دوقيو «برحلل رطسي .ديدجلا

ce؛هنع  eaعقاولا ريغ ءيش ال .ساتلا نيب ناسنإ .ىرخأ ترم رصتنيو ؛ةّرم  
 خسر ام مالكلا نم اهيلع يفضيو رسل اهقوسي نآرثلا نم دهاشلا ةبآلاو خيراتلا ثادحأو

 «دهشتسا نمو ءاهيف كراش نم ءامسأو Éo je ةعقاولا s «نيخرؤملاو نيرسفملا دنع

 ee ال نأ كل مهوُي ءيش لگ . ةلغبلا وأ « ءاهموي دّمَحُم اهيلع ناك يتلا ةقاثلا مساو

 مع يذلا رولا يف ةبارغ یرت الف « خيراتلاو عقاولا مضخ يف تازجعملا جردنتف « "بيرغ الو

 دست توبكدعلا طوي يف الو رولا هنع عقر يذلا ردصلا حرش يف الو «داليملا ةعاس نوكلا

 ءيش ال .لابتلا هقرتخت ال ىّتح دَّمَحُم لوح ًاعينم انصح موقت ةكئالم لا يف الو «راغلا لخدم

 «كلوح هطويخ "بيرغلاو بيجعلا' جسني مالكلا لالخ نمو «بيجتستف cet مالك ريغ
 «دوهيلا تازجعمك تازجعُم ال .مالسإلا يف ”بيرغلاو بيجعلا' ةّيصاخ زربت ؛انه .نمؤتف

 ريغ  ريسفتلا نم تقلطنا وأ «نآرقلا نم تقلطنا ءاوس  ىرت الف . حيسملا قراوخك قراوخ الو
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 ja ai لاوط رابخأو تازجعم كئلوأ Jus ىمادقلا ءايبنألا نيب ضراعتو ةلباقم
 . نكمُملاو عقاولا ملاع يف قحا ةملكلا رشني cd ليبس يف دهاجُم اذهو ةىو

 ٌلظ يف امهنم وألا لكشت . نْيَمسق مسقني ريسفتلا يف ”بيرغلاو بيجعلا' ملاعلا
 te لباب نم «ليجانألا نم وأ ةاروتلا نم ءاّيمجعأ وأ ناك LGE «ميدقلا ثارثلا

 «ةقيرعلا تافاقتلا اهتددر ةّينغأ ناك .ةديعبلا دنهلا وأ سوجملا سراف دالب نم وأ «خيراتلا
 لّكشتو .نيملسملا مولع ۔ ةملسأ دعب  اهتّلغتساو «نيملسملا ساتلا ةايح يف اهادص ىرسف

 طيحُي D الو «تازجعُم نم ميدقلا DLA دّلخ ام ديعي نأ ىبأو «ديدجلا نيّدلا لظ يف يناثلا

 . لسّرلاو مهءايبنأ سمأ سالا اهب طاحأ يتلا ةسادقلا ةلاهب جّدوُمنألا هلاثم

CE,تداك ةبيرغو ةبيجع رصانع تررم « ةيرشب ةغبص دَّمَحُم غبص يف ْصّصَقلا تفت  
 «قاوسألا يف يشميو «نولكأي ام لكأي «ساتلا نيب ايحي لجر اذهف . ةّيداع حبصُت
 Y ناك ؟اهيلإ اوقّوشت ام ًاريثك ًارابخأ سالا ىلإ لمحي داعو رم ءامّسلا يف دعص ول رض ام

yaahٌربّصلاو عضاوتلا سالا تمّلع دقو  Soيف ةيناف سلا رابتعاو  LIL 

ptةّنجلا هذه .ةرخآلا رابخأ مهيلإ لمحت نأ  ىرخألا ةايحلل  deراذلا منهج كلتو  
 تاقلح نم ةقلحو ؛نيّدلا تارورض نم ةرورض جارعملاو ءارسإلا ةلحر يف دمحم ناك . ىنفتال

 لغم ÉD ناك . ىرخأ ةايح أدبي لب ءايندلا ةايحلا ءاهتناب يهتني ال هلأ مّلعت يذلا ناسنإلا ةايح

 DÉMO MAS ال سانلا ناكو . فشتكا ام هلهأل يوري داعف ؛ةديدج ًاضرأ فشتكا ةلاّحر

Es ENS DESيف مهو « ةفرعملا بستكاو «ًابرغم اقرشم ضرألا باج يذلا  

 ؛ بدك ورمَع اذهو IESU EK ناك ضغُبل «كش hy اذه معن ؟ناكملا !ورداغُي مل تابث

Yنيبو هنيب اموي علدنا ًاماصخ  IENورمَعو ديز ريغ ؛نكلو .ثرإ وأ ؛ةأرما لجأ نم » 

 . صّصقلا مهناهذأ ذحشُت ْنأ ميدقلا ذنم اودّوعت دقو « ةلحّرلا رابخأل رك سان قوشت

 ناك ْنَم قّدصُي DORA à لهج وبأ بّدكف ؛صقو «ىورو «ةلحّرلا نم دَّمَحُم داعو

 هقدص دقل ؟ةّصقلا يف at ناكوأ RU بّدكو ؟همسا يف ىتح لهجلل ًاركو

 ىرخأ ةّيف كلتف «بالكم بذك op .ىقبأو ,مهأ ءالؤهو «نونمؤملاو ىبرقلا ووذو لهألا
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 «بذكم نم بال عقاولا يقو «عقاولا لقني Di هنأش نم اب aus طيحُي نأ ais نم

 :ءافّشلاب ملحي ًاضيرم رهذلا ىضق نمل ءافشلا لمحي دمحم دوعيو .امحّأبن ةّصقلا ودبت ىح

 . ىتأ ثيح نم ةدوعلاب ملحي لظو ءءامّسلا نم ًاموي لزن يذلا ناسنإلا كلذ

 ءءاضف نم ضرألاب طيحملا لبجلا ءارو ام Calle جارعملاو ءارسإلا ةّصق تناك

 Å : هسفن ناسنإلا فشتكا ةلحّرلا هذه يف . نمزلا مهنع هسبح يذلا EN لبقتسل افارشتساو

 ًاناطيش وأ ءاميظع ًاهلإ «ءامّسلا ىلإ دئاع ds «قح هيف ةسدعلا ,NÉ « ةهلآلا لصأ نم

 ىلإ لسالسلاب اقثوم وأ E الب روحو es KÉ يف شيعيف «ةلاحم Y دئاع هّنكلو ؛ًاميجر

 بغعرلا ناك توملاو .تومي ال دلاخ ۔ نیتلاحل ا اتلك 5.69, «رهطتیف «راثلا هدهصت هدو

 AE ّناسنإلا ”بيرغلاو Cal برضي SU .هعجضم ضقي لزي مل يذلا

 .ٌرتولا كلذ ”بيرغلاو ُبيجعلا Jens «فهرم ساسحلا ناسنإلا رتو اذه .ناسنإلا خوديف

 ملاع .دوشنملا ليدبلا ملاعلا ان .ملُخلا قّمحتي Us «مئادلا ناسنإلا ملح ىرخألا ةايحلا

 بيجعلا' لمجأ .ناسنإلا حرفيف «هفلخيو «هّلحم لحيو «ساتلا ملاع ضاقنأ ىلع موقي

 «نئاك وه امل ال نوكي نأ بجي امل ةدوشنأ ةياكحلا لوحتت ؛بابلا اذه يف نمكي "بيرغلاو

Éd,ًاديعب «ساّنلا ملاع نع ًاديعب ءراتلاب ملحتو «ةّنجلاب ملحتف « سف لك يف اهادص دّدرتي  

Reيذلا ملاعلا كلذ يف « يهتتي ال يذلا ملحلل يخرتستو . بعتلاو ءاقشلاو ٌدجلاو  

 بيجعلا"'و .هجو ىنسأو ةّلح لمجأ يف لهجت ام اهل زرييل ”بيرغلاو بيجعلا" اهقوطُيف «لهجت

 ؛مللا ىلإ ربكأ انينح سْفَّنلا يف دجوو ءرمألاب لهجلا دادزا LÉ ىغطيو ومني "بيرغلاو
 بيجعلا' اذإف .نحتو «هيلإ وبصت ملاع يف قيلحتلا ىلإ ةجاح يف هنأ ىلع لدت تارّشؤُمو
 وحن هّيَعارصم ىلع حوتفم باب كاذو < ينامألا قيقحتل تك اذهف « عقاولل متت "بيرغلاو

 . عقاولا ةايحلا يف هلّبك ASE نم صالخلاب ناسنإلا رعشيو « ةياقرلا يفتنت ثيح ؛ءامّسلا

 52 $ م
 :ةذللا صنلا 4

 CS بابلا اذه يف ساّنلا ربح انلبق نمو «ٌهانرّبح :بيرغلاو بيجعلا يف باتك اذه

 يبأك دماص ءًادحأ هباب نعّدصياال «عساو نف "بيرغلاو بيجعلا ف .ىرخأ رّبحُت ادغو
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 يفت ال باتكو باتك فلأ نأ رعشتو . فنأ نم ةعطق ريغ هيف تبرض Dj هنم طقسي ال «لوهلا

 ءاهيف ضاخ نك دايقلا QE ال يتلا D نم نف :بيرغلاو cal ON ؛هسْرَدل ةجاحلاب

REYبيجعلا" لصفاو «فيرعتلا ءارو نم فيرعتلا ركذاق . باسحب الإ اهسفن نم اهبكار " 

 مق ,ثيدحلاو ميدقلا يف ماهوألا كقوست لحراو « ىرخأ امهنيب عمجاو pa نع

 Lao Éy ؛"بيرغلاو بيجعلا" ناضحأ MES LÉ ةلحر ؟فاطلا ةياهن يف جرخت
Gioنع رصاق فصولاف «ءاشت امك  Agde 

 . بيبحلا ريغ كيفّرت ملو ءءاضفلا لمف «هءاضف تحبصأ بح "بيرغلاو بيجعلا'

 cage وأ « هيف ًارفاك 8 «نمآ دق عمتجم يف ًاسّدقم اماظن JR نيد "بیرغلاو بيجعلا'

 دنع ئرقم توص ”بيرغلاو بيجعلا" . هيف ديلو لكك e عمتجملا كاذ ديلو  ةرورضلاب تنأف

 يف رظنتو OAN كنم ٌرعشقيو «شعترتو ce all كزهب «ديعب ىلإ ةلحر يف تنأو ءرجفلا
 «عبّسلا تاءارقلا ىسنتو «ليمجلا توّسصلا بحاص ىسنتو «بارّسلا ريغ ىرت الف ؛ ءاضفلا

 تددش امل كبحاصُي ًاودح «ديعب نم توّملا كلصيو ؛ ””رهظلاو نطبلا تاذ فرحألاو

EUىلإ هات يذلا هبحاص ديعي ؛"لالّضلا نم ذقنُم' ”بيرغلاو بيجعلا" . ىولس نع ثحبت  

 بيجعلا" . مالحألا نم ًارحب ناسنإلل مسريو «نيّدلا موُلَع يبحي هب بصتنيف «ناميإلا ةريضح
 هلمعتسيو «دابعلا هب فلاخُي is ءايبنألا ريغ ًادحأ جه مل ْنَم هلسرُي ءاجه 'بيرغلاو

 اهلسرب «ناطيشلا CL ئرمال ةيفخ ةوعد "بيرغلاو بيجعلا' .بابّضلا طسو هب ىري ًارصب

 ىلع يكحيف «دومحم ىفطصُل باويألا نوحتفيو LIEN Get «دحلم قيدص ىلإ
 .لاجّرلاو ءاسّنلاو لافطألا اهب فيخُي «ريطلا راغصو لمتلاو ضوعبلا yaa جاومألا

 لسعلاو نيذلاو ءاملاب يرجت راهنأو «نيح É يف باللا اهل ليسي ةّذل ”بيرغلاو بيجعلا'

 BD ىسنيو «ةرمخلا راهنأ يف هسفنب يمريو OU عزنيو «ناسنإلا لورهُيف «ةرمخلاو

 هل دبل ناك D "بيرغلاو بيجعلا“ .مّرُح ام ىسنيو ءءاسّنلا حكنيف «ةأرملا يف يذلا سيلبإو

 DA ريظنتلاو aN تيسن اهب ترعش اذإ ةّذل اهلثمك سيل لا يف ةّذل e Ee نم

Fنطيو رهظ هلو الإ فرح اهنم ام «فرحأ ةعبس ىلع لزنأ نآرلا نإ :لاق دوعسم نبا نع [ .  » Dنب يلع  
 . 93ص « 1ج Dsl ريسفتلا  يبهذلا : يف كلذ رظنا ؛ "نطابلاو رهاظلا هنم هدنع بلاط يببأ
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 «َتْبَكلا اوفرع موق لايخم ءاضف يف تمحو «“ "صن بك نمو ثادحالا عقاوو خيراتلاو

 ةنيطك نجعلل ةلباقلا «ملُخلا يف ةقرخملا ةليمجلا ةملكلاب سْفّتلا نع اوحّورو ؛ةطلّسلا اوفاخو
 ةمارصلاو دج موُلَعلا نيب نم رهتشا «نآرقلل ًاريسفت ناك ْنإو ىٌح صن E يف سدنتف 2

ste osروثألاب ريسفّتلا يف  eleقمٌعب  Aىلإ ةدوعلاو  «JUانشينف  

 يفو ءاضيأ يآرلاب ريسفتلا يف ÉI لايخمو Y لايخم صئاصخ ضعبل ًازاربإ tas هيف
 تاياكحو يراشإلا ريسفتلا يفو «ةعيشلا تاءاعّداو ينطابلا ريسفتلا يفو « ةلزتعملا لاوقأ

 ةلماش ةطاحإ لايخملاب ةطاحإ الو . ءاهقملا هقفو « مالسإلا يف ةفسالفلا ةفسلف يفو « ةفوصنملا

Y)لك ةسارد لالخ نم  oo de proieا  

 !؟ساّنلا لايخم يف ةلحّرلا يه .zf يهتتت ال ”بيرغلاو call يف ةلحّرلاو ءاهانضخ

Joe hs 

 ةيوينبلاو تانا ألا ئدابم قف هلقح يف ةديدع تاقييطتو يبدألا باطخلل ليوط ريظنت دعب طراب نالوُر نإ (1)

 ءآفغشو بح سلا الپ عيدي ملاع DA « ةعئملا ةءارقلاو ذل صأا لوح ut نيتك LE ةلالدلا ملعو
 :رظنا . هقرافي ال يلاعتلاب روعش ناسنإلا يف jinl ىقبيو «بهاذملاو RE بيغيف «سنويو ٠ عّممُيو

Roland Barthes, Le plaisir du texte ; Fragments a ‘un discours amoureux. 
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 عجارملاو رداصملا

 :رداصملا 1

 «سلدنألا راد «توريب ؛ج4 ile «ةغالبلا جهن «(بلاط يبأ نب يلع) بلاط يبأ نبا .

 .[ دبع دَّمَحُم حرش ] 1984

 نباب فورعملا يرزجلا ميركلا دبع نب دمحم نب يلع نّسحلا وبأ (5e ريثألا نبا ٠
 . تا .د «ةيمالسإلا ةبتكملا «نارهط «ج5 « ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دنس ؛(ريثألا

 نباب فورعملا يرزجلا ميركلا دبع نب دمحم نب يلع نسا وبأ نيّدلاٌزع) ريثألا نبا ٠
 .1994 « يبَرعلا ثارّثلا ءايحإ راد «توريي «م9 «خيراتلا يف لماكلا ء(ريثألا

 يف ةرهاّزلا GE «(يدرب يرغت نبا La نيّدلا لامج نساحلا وبأ) يدرب يرغت نبا *
 | . 1971 e ÉN راد «ةرهاقلا ؛ةرهاقلاو رصم كولم

 «ضايرلا cola ثيداحأ ؛(ةّيميت نب ميلحلا دبع نب دمحأ نيدلا يقن) ةّيميت نبا *

 .[ غاّبصلا دَّمَحُم قيقحت ] . 1972 « يمالسإلا بتكملا

 «ريسقتلا لوُصأ يف ةمدقُم à (RL نب ميلحلا دبع نب دمحأ نيّدلا يقت) ةّميت نبا .

 .1971 «ميركلا DT AN راد «تيوُكلا

 ركفلا راد «توريب OEM ؛(ةّيميت نب ميلحلا دبع نب دمحأ نيدلا يقت) ةّيميت نبا ٠
«peii[ ناضمر ميهاربإ قيقحت ]. 2 . 

 «3ط «يجنانلا ةبتكم ءةرهاقلا ءرعّشلا دقن ء(رفعج نب ةمادق جرفلا وبأ) رفعج نبا ٠

 . | ىفطصم لامك قيقحت ] . 8

 باتكلا راد «توريب «سيلبإ سيبلت ء(يزوجلا نب نامحّرلا دبع جرفلاوبأ) يزوجلا نبا ٠
 -1989 «يبرعْلا

 «توريب BU صاّصقلا باتك «(يزوجلا نب نامحّرلا دبع جرفلا وبأ) يزوجلا نبا ٠
 عم يبرعلا صّنلا t Marlin L. Swartz زتراوس نيلرام قيقحتو رشن ] . !971 «قرشملا راد

 .[ ةيزيلقنإلا ىلإ ةمجرتو ةمّدقم
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 «نارهط «تسرهفلا «(ميدتلا بوقعي يبأ نب قاحسإ ني daa جرفلا وبأ) ميدتلا نيا .

 .[ددجت اضر قيقحت ] . 1

 ANR «(يرصبلا يريمحلا بوُيأ نب ماشه نب كلم لا دبع دمحم وبأ) ماشه نبا .

 .[ دعس فوؤرلا دبع هط قيقحت ] . 1991 «ليلجلا راد «توریب «ج6 م3

Bet توريب جالا «م7 «يناغألا باتك «(يناهبصألا جرفلا وبأ) يناهبصألا» ٠ 

 .ت .د «نيدلا

 ريسفت يف يناعملا حور «(يسولألا دومحم LI باهش لضفلا وبأ) يسولألا ٠

DT1987 ءركفلا راد «توريب «ج30 «م15 « يناثلا عبّسلاو ميظعلا . 

 ES «م3 OË تاحالطصا فاّشك ؛(يوناهّتلا يلع نب يلع دّمَحُم) يوناهتلا .

 . 1984 ءرشنلل نامرهق راد «لوبناتسا

 ةبتكم راد «توريب «ج3 «م1 «ةسئالاو عاتمإلا ء(يديحوتلا D يديحوتلا ٠

 .[نيمأ دمحأ ميدقت ] .ت .د «ةايحلا

 ٠ ط «بادآلا راد «توريب ءتاسباقملا «(يديحوتلا ناّيحوبأ) يديحوتلا 2 1989.

 ] نسح قيفوت دمحم قيقحت [.
JUN .ليعامسإ روصنم وبأ)  eC LÄNةغللا هقف باعك  TGN asراد «توريب  

AIت .د «ةّيملعلا . 

 صّصَق :(يبلعّتلاب فورعملا يروباسيتلا ميهاربإ نب LS نب دمحأ قاحسإ وبأ) يبلعتلا ٠

 .ت .د «ةّيفاقّتلا ةبتكملا «توريب el سئارع nl ءايبنألا

 «1م «نييبتلاو نايبلا «(ظحاجلاب A بوبحم نب رحب نب ورمَع OU وبأ) ظحاجلا =

 .ت .د «بعص راد «توريب «جڏ

ET م2 «ناويحلا :(ظحاجلاب» I بوبحم نيرحب نب ورمَع نامثع وبأ) ظحاجلا ٠ 
 يماّشلا ىبحي قيقحتو حرش ] . 1992 «لالهلا ةبتكمو راد «توريب [.

DÅ فشك «(ةفيلخ يجاحب ريهّشلا يبلج بتاك هللا دبع نب ىفطصُم) ةفيلخ يجاح ٠ 
 يماسأ نع  EN«لوبناتسا ءفراعملا ةرازو ةعبطم ءج2 « نوئفلاو 1941 1943.

 «ج2 «ىَرْبُملا ناويحلا ةايح «(يريمُدلا ىَسْوُم نب دمحم نيّدلا لامك) يريمدلا ٠
 بئارغو تاقولخملا بئاجع باك هيليو ] « .ت .د «بابلألا راد ءقشمد /توريب

 -[ ينيوزقلا ءاّيَرْكَرَل تادوجوملا
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 يركبلا يميمتلا يلع نب نسل ا نب نيسحلا نب رمُع نب دَّمَحُم نيدلا رخف) يزارلا *
 1991 «ينانبألا ركفلا راد «توريب Ey OP يف ةرَحَسلاو رحّسلا ماكحأ ؛(يزارلا

 .[ ناولع لايرق حرش «يزارلا ريسفت نم تاسبق ]
 يركبلا يميمّتلا يلع نب نسا نب نيس ا نب رمُع نب دمحم نيذلا رخف) يزارلا ٠
 aa /ةّيملعلا بّثكلا راد ؛توريب «ج32 «م16 «بيغلا حيتافم وأ ريبكلا ريسفّتلا «(يزارلا

 1990 «زابلا راد

 يركبلا يميمّتلا يلع نب نسا نب نيسُحلا نب رمُع نب دّمَحُم نيدلا رخف) يزارلا =
 .[ ميهاربإ ليلخ قيقحت ] . 1992 :ينانبألا ركفلا راد «توريب «نآرقلا بئاجع ء(يزأراا

KE بهاوملا ىلع يناقرّلا دمحم حرش ؛(يناقرزلا يقابلا دبع نب دَّمَحُم) يناقرزلا ٠ 

 ةيرهزألا ةعبطملا ءةرهاقلا ءم8 ج8 «ينالطسقلل  1328-1325 Å pall.ه

 قئاقح نع فاّشكلا ء(يرشخمرلا رمع نب دومحم هللا راج مساقلاوبأ) يرشخمزلا =

 هيليو ] «.ت .د «ةفرعملا راد «توريب «ج4 lite يف ليواقألا نوُيَعو ليزدتلا

 . [ رجح نبال فاّشكلا ثيداحأ جيرخت يف فاّشلا يفاكلا باتك

 راد «توريب ؛عبّسلا تامّلعُلا حرش :(ينزوّرلا دمحأ نب نيس ا هللا دبع وبأ) ينزوزلا “٠

 1973 ء3ط «بستحملا ةبتكم cote /ليجلا

 ةّصق حرش يف GE ةيآلا «(يطويسلا ركب يبأ نب نامحرلا دبع نيّدلا لالج) يطويسلا ٠

 .ديبع ةبتكم « قشمد ؛ءارسإلا

 ءنآرُقلا بيترت رارسأ «(يطويّسلا ركب يبأ نب نامحّرلا دبع نيّدلا لالج) يطويتسلا =
 .[ اطع دمحأ رداقلا دبع قيقحت ] . 1983 «رشتلاو ةعابطلل ةمالسوب راد «سُنوُت

 de «نآرُقلا مولع يف ناقتإلا «(يطويسلا ركب يبأ نب نامحترلا دبع نيدلا لالج) يطويسسلا =

 .[ يتألقابلا ركب يبأل نآرقلا زاجعإ باتك هشماهيو ]  .ت . د :لالهلا ةبتكمو راد «توريب «ج 2

 بيذاكأ نم صاوخلا ريذحت ء(يطويسلا ركب يبأ نب نامحّرلا دبع نيدلا لالج) يطويسلا ٠
e pobaillه1403 «رهزألا «ةرهاقلا . 

 toyi تاقبط باتك :(يطويّسلا ركب يبأ نب نامحرلا دبع نيّدلا لالج) يطويسلا *

 .[1839 ءنديل ةخسُن نع ةروصم ] . 1960 «نارهط

 بابسأ يف ENS «(يطويّسلا ركب يبأ نب نامحّرلا دبع نيّدلا لالج) يطويتسلا *
 1984 ءرشتلل EN رادلا ءسُنوُت «لوزألا
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 a jli ةعبطم «ةرهاقلا «ماكحألا لوُصأ يف تاققاوملا CE» قاحسإوبأ) يبطاتنلا <
 .[ ديمحلا دبع نيدلا يبحُم قيقحت ] . 0

DEد ءةفرعلا راد «توريب ءةعيرشلا لص يف تاقفاولا «(يبطاشلا قاحسإ وبأ) . 

 .[زارد هللا دبع حرش ] .ت

 لاو نارقلا نم ناجا بئارغو بتاجع «(يلبتشلا هللا دبع نب نيّدلا ردب) يلبتشلا .

 .[ماَحَللا ديعس حرشو قيقحت ] . 1 gd ركفلا راد توری

 ءج3 «م2 ءلَحُلاو للا «(يناتسرهّتشلا م يركلا دبع نب دّمَحُم حملا وبأ) يناتسرهتشلا .

 . 1968 ءةرهاقلا

 ؛ج2 ؛1م ؛جاجتحالا «(يسربطلا بلاط يبأ نب يلع نب دمحأ روصنم وبأ) يسربطلا .

 1993 à gale Yi ةسّسسؤُم «توريب
a E E HEA . 

 ت .د «ةايحلا ةبتكم راد «توريب «م6 «نآرشلا ريسفت

gr تس ٠ Oممألا خيراتب فورعملا يِرّبَطلا خيرات  

Siyيملعألا ةسّسؤُم «توريب « ج8 «م8 » àباتك نم بخشا هليذيو ] .1983 ء4ط  

 .[ يربطلا رفعج يبأل نيعباتلاو ةباحّصلا خيرات نم ليذملا ليذ

 يف نايبلا عماج ىّمسملا يرّبطلا ريسفت :(يرّبطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ) يربطلا ٠
 .1992 «ةّيملعلا تكلا راد «توريب «م12 OTA ليوأت

 ةسارد ] .1979 «سلدنألا راد «توريب ءريطلا قطنم ء(راّطعلا نيدلا ديرف) راّطعلا ٠

 .[ ةعمج دّمَحُم عيدب ةمجرتو

 راد ؛توريب «ج5 ؛نيّدلا eye ءايحإ ء(يلازغلا دَّمَحُم نب دّمَحُم دماح وبأ) يلازغلا

 . 1985 «ملقلا

 «توريب «نيدلا do يف نيعيرألا باتك :(يلازغلا دمحم نب دّمَحُم دماح وبأ) يلازغلا
 . 1982 ,4ط «ةديدجلا قافآلا راد

 هلع
 ةلاسر ؛راونألا ةاكشم :لئاسر ةعومجم ء(يلازغلا LE نب دمحم دماح وبأ) يلازغلا

 ةبوجألا ؛ هلهأ ريغ ىلع هب نونضملا ؛مالكلا ملع نع ماوعلا ماج ؛ ةّيظعولا ةلاسّرلا ؛ريطلا
 . 1986 ,ةّيملعلا بلا راد «توريب ةّيورخألا لئاسملا يف ةّيلازغلا

740 



 «توريب «رارسألا ةافصمو راونألا ةاكشم ؛(يلازغلا دَّمَحُم نب dama دماح وبأ) يلازغلا *

 .[ ناوريّسلا نيّدلا رع زيزعلا دبع قيقحتو ةساردو حرش ] . 1986 c BI ملاع

igt طيحملا سوماقلا ؛(يدابا6زوريفلا بوقعي نب دَّمَحُم نيذلا دجم) يدابآزوريفلا» ٠ 
 .ت .د ءرشّتلاو ةعابطلل بيرلا ةسّسؤملا /ليجلا راد «توريب

 ىلع طبضو $[ .1967 «ةدحلا EN ةعابطلا ةكرش ءةرهاقلا «ميركلا نآرّقلا ٠

 دوجلا يبأ نب مصاع ةءارقل يفوُكلا يدسألا ةريفملا نب OGE نب صفح ةياور قفاوي ام

 يلعو De نب de نع يملا بيبح نب هللا دبع نامحّرلا دبع يبأ نع gr يفوكلا
 E] يبٽلا نع بعك نب يبأو تباث نب ديزو بلاط يبأ نبا

 «ج20 م10 OAN ماكحأل عماجلا au) نب دّمَحُم هللا دبع وبأ) يبطرقلا ٠
 . 1995 . 1993 ءركفلا راد «توريب

 «توريب «دابعلا رابخأو دالبلا راثآ «(ينيوزقلا دومحم نب دّمَحُم نب GO ينيوزقلا +
 .ت .د ءرداص راد

 بئارغو تاقولخملا بئاجع ء(ينيوزقلا دومحم نب دمحم نب (GRO ينيوزقلا ٠
 .ت .د «يبَرَعلا قرشلا راد «توريب «تادوجوملا

 ٠ راد «ةرهاقلا «جارعملا باتك «(ميركلا دبع مساقلا وبأ) يريشقلا  CA«ةغيدحلا 1964.

 ] .[رداقلا دبع نسح يلع رشن
 نآرقلل لماك يفوص ريسفت :تاراشإلا فئاطل ء(ميركلا دبع مساقلا وبأ) يريشقلا ٠
 .[ يويسب ميهاربإ هيلع قلعو هقّمحو هل مّدق ] . 1970 «يبّرَعلا باتكلا راد «ةرهاقلا «ميركلا

Es باتكلا راد «ديدجلا دهعلاو ميدقلا دهعلا بنك ٠ Aقرّشلا يف  

 . 1998 طسوألا

 ةنجل ةمجرت ].1993 «فراعم اراد «ةرهاقلا ءاقول سيدقلل ليجنإلا ءسّدقملا باتكلا ٠

 .[ سداّسلا سّلريك ايابلا ةسادق اهليكشت دمتعا

 ةنجل ةمجرت ]. 1989 «فراعملا راد «ةرهاقلا ءىّتم سيدقلل ليجنإلا ءسّدقملا باتكلا ٠

 .[ سداسلا سّلريك ابابلا ةسادق اهليكشت دمتعا

 ةئجل ةمجرت ]. 1996 «فراعملا راد «ةرهاقلا ءاّنحوُي سيدقلل ليجنإلا ءسّدقُملا باتكلا *

 .[ سداّسلا سري ابابلا ةسادق اهليكشت دمتعا

741 



 شوف راد «سُنوُُ «ءايينألا صّصقو قلا ءدب «(يئاسكلا هللا دبع نب دّمَحَم) يئاسكلا ٠
Éoنب رهاطلا ةساردو قيقحت ] . 1998  AL 

 «ءاستلا رابخأ يف ءاّنغلا قئادحلا ؛(يقلاملا يرفاعملا دمحم نب Le نسل ا وبأ) ىقلاملا -

RAS[ يبيطلا ةدئاع ميدقتو قيقحت ] . 8 «باتكلل رمل رادلا . 

 راد /يدنكلا راد «توريب ON مهقو لقعلا ء(يبساحملا دسأ ني ثراحلا) ىبساحملا =

 LAS نيسح ميدقتو قيقحت ] . 2 3ط «ركفلا

 نداعمو بهآلا جوُرُم ء(يدوعسملا يلع نب نيس ا نب يلع نّسَلاوبأ) يدوعسملا ٠

 1984 »6 «سلدنألا راد «توريب «ج4 «م2 ءرهوجلا

 «ملسُم حيحص !ymd حيحّصلا عماج ا ء(ملسم نب جاّجحلا نب ملسُم نيس ا وبأ) ملم .

edت .د «ةفرعملا راد «توريب «ج8 . 

 راد ؛ةرهاقلا ؛(حراقلا نبا ةلاسر اهعمو) à OU ةلاسر :(يّرعملا ءالعلا وبأ) يّرعملا ٠

 ]> ”ئطاّشلا تنب' نامحّرلا دبع ةشئاع حرشو قيقحت ] . 1977 «6ط «فراعملا

 عينوتلاو ةعابطلل يراجتلا بتكملا «توريب «ةكئالملا لاسر gate Da)» وبأ) يعم .

 .[ ىرخأ لئاسرو ةاعّشلا يعاد عم ءالعلا يبأ لئاسرو ءانهلا ةلاسر اهيليو ] .ت .د ءرشتلاو

 ةئيهلا ؛ةرهاقلا «ظعاوملاو هللا ديجمت يف تاياغلاو Jp «(يّرعملا ءالعلا وبأ) يّرعملا .

 LG نسح دومحم قيقحت ] . 1977 «باتكلل ةماعلا ةّيرصملا

s(يرعملا ءالعلا وبأ) يّرعملا » laaمزلي ال  . eoت .د «رداص راد ؛توريب «م2 . 

 ةبتكملاو ةعبطملا ؛ةرهاقلا «ج2 «م1 cpl es يف مانألا ريطعت ؛(يسلبانلا ينغلا دبع) يسلباتلا ع

 .[ نيريس نب LS مالحألا ريسفت يف مالكلا بختم باتك هشماهيو ] .ت .د « ةّيديعّسلا

 ةعماج ةعبطم ؛ندنل «ج3 «يزاغملا باتك ء(دقاو نب رمع نب (AR يدقاولا

 Marsden Jones]- سنوج ندسرام قيقحت ] . 1966 «دروفسکأ

 «توريب J بابسأ ء(يروباسيتلا يدحاولا دمحأ نب يلع نس ا وبأ) يروباسيتلا .

 . 1991 ءلالهلا ةبتكمو راد

 «(يدادغبلا يمورلا يومحلا هللا دبع نب توقاي نيدلا باهش هللا دبع وبأ) يومحلا توقاي .

 ليومص ديفاد رشنو قيقحت ] .ت .د «قرشتسملا راد «توريب «ج10 6610 ءءابدألا مجعُم

 .[ تويلجرم
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 «(يدادغبلا يمورلا يومحلا هللا دبع نب توقاي نيدلا باهش هللا دبع وبأ) يومحلا توقاي
 1957 ءرداص راد «توريب ءج5 «نادلبلا مجعم

 :ةّيِبَرَعلا عجارملا 2

 «يبّرَعلا يئاكحلا ثوروملل ةيدرسلا ةينبلا يف ثحب . ةر ةيدرسلا ؛(هللا دبع) ميهاربإ ٠
 . 1992 paN AEN زكرملا ءءاضيبلا رادلا /توريب

 يوللا رادلا ءسُنوُت ءج30 «م15 «ريوتلاو ريرحتلا ريسفت ء(رهاطلا دَّمَحُم) روشاع نبا ٠

 .1984 ءرشنلل

. 1972 N CRU راد ءسُنوُت «هلاجرو ريسفتلا «(لضافلا دَّمَحُم) روشاع نيا ٠ 

 ملعلا راد «توريب ءرعّشلا يف ةّيوينب ةسارد ءيّلجَتلاو ءافحلا ةّيلدج ء(لامك) بيدوبأ ٠

 .1981 2b «نييالملل

 زكرملا «ءاضيبلا رادلا /توريب «ليوأتلا تابلو ةءارقلا تاّيلاكشإ ء(دماح رصن) ديزوبأ ٠

 . 1992 «2ط > gai يفاقثلا

 يفاقثلا زكرملا ؛ءاضيبلا رادلا /توريب «ريسفتلا يف يلقعلا هاجّنالا ء(دماح رصن) ديزوبأ ٠

 . 1996 «3ط «يبّرحلا

ere نب نيدلا يبحم دنع نآرقلا ليوأت يف ةسارد .ليواّتلا ةفسلف ء(دماح رصن) ديزوبأ ٠ 

. 1996 3b «OA يفاقثلا زكرملا ءءاضيبلا رادلا /توريب 

 زكرملا «ءاضيبلا OU /توريب OTAN pole يف ةسارد :ِصَنلا موهفم e (دماح رصن) ديز وبأ ٠

 . 1990 «يبرعلا يفاقثلا

 ةدارإو ةفرعملا ةدارإ نيب ينيدلا ركفلا :ةقيقحلا «ةطلّسلا «صّنلا ء(دماحرصن)ديزوبأ ٠

 . 1995 « يبّرحلا ALAN زكرملا «ءاضيبلا رادلا /توريب ؛ةنميهلا

 ,ةّينانوُيلا نع همجرت ] .1973 «2ط «ةفاقتلا راد «توريب ءرعّشلاٌنف «سيلاطوطسرأ ٠

 . [ يودب نامحّرلا دبع هحرشو

 ٠ ءةدوعلا راد «توريب «م2 «ةليلو ةليل فلأ 1985 .

 ٠  quelء11 ط «يبّرعلا باتكلا راد «توريب «مالسإلارجف ء(دمحأ) 1975.

 مالعإلا ةرازو «دادغب «ةدلاخلا قارعلا ةسيدوأ ء[ شماقلق ] شماكلك ةمحلم ,(هط) رقاب ٠
 1980 ,4ط «ةقارعلا
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 ا ستو ةعماج ci ؛نيعبسلا هداليم ديع يق يبلاطلا دمحم ىلإ ةادهُم ثوُحُب -

 نم ةعومجم فيلأت ] .1993 ء2 دلم ءم يركتلا ةلسلس «ةبونمب بادآلا ةّيْلُك تاروشنم

 | ةيزيلقنإلاو ةّيسنرفلاو ÉG ؛ةذتاسألا

 راد «توريب «ةفارٌلا : ةّييرعلا ةّيلقعلا يف تاسارد «شاّمخلا ىولسو (ميهاربإ) ناردب .

 .1988 ء3ط ,ةقيقحلا

 عم] .1981 SU LAN رادلا سوت /ايبيل ءفّوصُتلاو دهزلا يف «(قيفوت) رماع نب ٠

[és avis 
 EAA «سُنوُت «نيدلاو عمتجملا نع لوصف .مهفأل ء(باهولا دبع) ةبيدحوُب .

 . 1992 «تاقفاوم ةلسلس ءرشتلل

 «ءاضيبلا JU /توريب «تاشقانمو تاسارد ؛ةئادحلاو A I ؛(دباع دّمَحُم) يرباجلا ٠

 . 1991 « يبّرَعلا يفاقثلا زكرملا

 ؛ءاضيبلا A «يفسلفلا انئارث يف ةرصاعُم تاءارق «ثارألاو نحن ء(دباع (GAA يرباجلا

 . 1986 5b «يِبّرَعلا يفاقثلا زكرملا

 «ءاضيبلا راذلا /توريب «يبَرَعلا لقعلا نيوكت « 1 يبَّرَعلا لقعلا دقن ؛(دباع (SO يرباجلا *

 .1991 4b «يبّرَحلا يفاقثلا زكرملا

 مظنل ةّيدقن LE ةسارد à AN لقعلا ةينب 62 GA لقعلا دقن «(دباع دّمَحُم) يرباجلا .

 1991 ء2ط «يبّرَعلا يفاقّثلا زكرملا «ءاضيبلا رادلا /توريب «ةببرعلا EN يف ةفرعملا

 «هتايلجتو هتادّدحُم «يبّرَعلا يسايسلا لقعلا «3 A لقعلا دقن «(دباع (AS يرباجلا ٠

 .1991 2 « AN AEN زكرملا ءءاضيبلا راذلا /توريب

yeladi يبّرَعلا ركفلا اياضق ءانب ةداعإ وحن :رظن ةهجو «(دباع دّمَحَم) يرباجلا e 

 زكرملا ءءاضيبلا رادلا /توريب  AEN«يبّرَعلا 1992.

 راد «سقافص AAN «ةسوس «ريسقتلا بك يف ةغللا اياضق ء(يداهلا) يوالطجلا ٠
dama1998 «يماحلا يلع  . 

 ءأرقا راد «توريب «يمالسإلا ريسفتلا بهاذم ء١٠ Goldziher (ستنجإ) رهيستدلوج *

 ]6 ميلحلا دبع ةمجرت ] .3

 راد toii cols le يمالسإلا لايخملا يف يسايّسلا ميعّرلا (دّمَحُم) يليوجلا ٠
 . 1992 «يملعلا ثحبلل ةّينطولا ةسّسسؤْملا /رشّتلل سارس
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 ةّيعماجلا ةسّئسؤملا «توريب « ةّيلهاجلا يف بَرَحلا دنع ةروطسألا «(جاحلا نيسُح) نَسَح .
 .1988 «عيزوتلاو رشتلاو تاساردلل

 ٠ ء2ط «ةرهاقلا ءماعلا يمالسإلا خيراتلا «(ميهاربإ يلع) نّسَح 1959.

 .1963 «فراعملا راد «ةرهاقلا ؛ هنجس يف ءالعلا يبأ عم ء(هط) نيسح =

 ةمجرتلاو فيلأّنلا ةنجل ةعبطم ءةرهاقلا «سيلكوفوس :ينانويلا يليثمتلا بدألا نم ء(هط) نيسح ٠

 .[اكلم بيدوأ ءانوقيتنأ «سايأ :سيلكوُوُس تاّيديجارتل ميدقتو ةمجرت ] .ت .د ءرشّدلاو
 .1981 «بادآلا ةبتكم ءةرهاقلا «نويلامجب ء(قيفوت) ميكحلا *

1979 2 «M توريب «بّرَعلا دنع ايجولوئيملا قيرط يف ء(دومحم) توحلا» ٠ 

 راد «توريب ءروظنملا ريغو روظنملا ملاعلا نم ينآرقلا صّصّقلا «(ميركلا دبع) بيطخلا ٠
 .1984 ءةلاسرلا راد /ةلاصألا

 ولجنألا ةبتكم «ةرهاقلا «ميركلا نآرُقلا يف يصصقلا نفلا «(دمحأ دَّمَحُم) هلا فلخ ٠ يب هلع
pall1973 »4  . 

 1986 «3ط ,ةعيلطلا راد «توريب cé ركفلا يف ةروطسألا نومضم ؛(دمحأ ليلخ) ليلخ .

 .ت .د «ملقلا راد «توريب «ج2 ءنورّسُملاو ريسفتلا ء(نيسح دّمَحُم) يبهذلا ٠

 زكرملا «ءاضيبلا N /توريب ؛ةروطسأألاو قل ا ةمحلمو مالسإلا ؛(يلع يكرث)وعيبَرلا *
 1992 i يبّرَعلا يفاقثلا

Que DEN *يف سدجلاو سدشأاو فشلا  Le SNراذلا /توريب «ةيمالسإلا  
 . 1995 42 ؛يِبّرَعلا يفاقّثلا زكرملا ءءاضيبلا

 ءءاضيبلا JUN /توريب 63 piua يف ةءارق :رجحلا ىلإ نيطلا نم ء(يلع يكرث) وعيبرلا ٠

 .1997 «يبَرعلا يفاقثلا زكرملا

 رشتلل ةماعلا ةأشنملا «سلبارط «ج2 «ريسفتلا ُبّتْكو وتلا ء(هللا دبع ميهاربإ) ةديفر ٠
 .1984 ء2ط «نالعإلاو عيزوتلاو

 راذلا ءسُنوُت /ايبيل «ةرصاعلا ةّيبَرعلا ةياورلا يف هتلالدو نمّزلا موهفم ء(دمّصلا دبع) دياز ٠

ÉA1988 «باتكلل  . 

 ٠ «3ط «توريب «تاقحلم ج3 + ج10 «مالعألا ء(نيّدلا ريخ) يلكرزلا 19701969 .
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 «جئانتلاو رهاظملا «يوبتلا ثيدحلا تاّيبدأ يف ةّيلايخلا ةّصقلاب راثثتسالا ««يدامح) يركتّرلا ٠

 .[ روشنم ريغ ثحب ] .ناوريقلا ةّيناسنإلا موُلَعلاو DATE « طسولا ةعماج

 .1992 «ةعيلطلا راد «توريب A تالا يف Le ةلوُطُبلا عاطق ؛(يلع) روعيز .

 GA تاذلا يف يظفللا ريغ لصاوتلاو دسجلا ةغّلو يفاقتلا يعوأللا ««يلع)روعيز ٠

 1991 «ةعيلطلا راد «توريب

 «نيدفأرلا دالبو ةيروُس .ةروطسألا يف ةسارد .ىلوألا لقعلا ةرماغُم ء(سارف) حارسلا *
 1993 ؛نيدلا ءالع راد «قشمد

 ٠ ء(دمحأ) ةسوس  ain«رشتلل ديشرلا راد ءدادغب «خيراتلا يف دوهيلاو بّرَحلا 1981.

ked fond À ةماعلا ةّينسلألا يف سورد» «Ferdinand de Saussure (نانيدرف) ريسوُس يد ٠ 

 رادلا  LANيدامرقلا حلاص بيرعت] . 1985 «باتكلل  OMSةنيجع دَّمَحُمو [.

 ٠ «ةثادحلاو مالسإلا ء(ديجلا دبع) يفرتشلا  EE fn AA«تاقفاوم ةلسلس «رشتلل 1990.

 * ةلسلس «كنفلارشن ءءاضيبلا رادلا «يمالسإلا ركفلا ثيدحت ء(ديجلا دبع) يفرشلا

 «تارظانم 1998
 هلع

à CE .دمحم ىلإ ادهم ثوُحُب :يف ؛ةرقبلا ةروُس نم 183-187 تايآلا لوح «(ديجلا دبع)  

 .2دّلجم «ميركتلا ةلسلس e ةبونمب بادآلا لك تاروشنم ÈS «نيعبتسا هداليم ديع يف يبلاطلا
 نرسقلا ةياهن ىلإ ىراصتلا ىلع ٌدّرلا يف يمالسإلا ركفلا «(ديجملا دبع) يفرشلا ٠
 16[. 1986 «باتكلل ةّينطولا ةسّسسؤملا «رئازجلا /رشّلل ةّيسنوُتلا رادلا سلو «رشاعلا /عبارلا
 poux ft ء6 ةلسلسلا ءسُنوُت « ةّيئاسنإلا مولعلاو بادآلا

 يف :يف ST نآرقلا مولع يف ناقتإلا“ : ينيدلا ثارثلا ةءارق يف ء(ديجلا دبع) يفرشلا .

 .1989 «رشّلل ةيسنوتلا رادلا ءسُتوُت «ينيدلا ص لا ةءارق

 ةيرشن «ةيعامتجالا D LA A : يف «يربطلا ريسفت يف ةيحيسملا ء(ديجلا دبع) يفرشلا ٠
 .1979 »59 /58 ددعلا »3 M ةعماجلا à ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ثاحبألاو تاساردلا زكرم

.1980 «2b ءرشّنلاو تاساردلل EGAN ةسسؤلا «توريب « ةّيقدنبلا يبرغم ليطع ءريبسكش ٠ 

 | اربج ميهاربإ اربج بيرعت [ .

LAN راذلا ءسُنوُت /ايبيل ؛ ةثيدحلا ةفسلفلا يف ظافلألاو ميهافملا .«فّسوُي) قيدصلا ٠ 
 «باتكلل 1976 .
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 A ثاحبألا Lg «توريب ءبّرَحلا ةريزج نم تءاج ةاروتلا «(لامك) يبيلصلا *
 .[زادرلا فيفع ةمجرت ] . 1986 ء2ط

 «سدا سلا نرقلا ىلإ هروطتو af ءبَرَعلا دنع يغالبلا ريكفتلا «(يدامح) دوُمص ٠
 ,ةّيناسنإلا pts بادآلا É]. 1981 En ةعماجلا تاروشنم ءسُنوُي « (ةءارق عورشم)

à ÈS21 دّلِجُم «بادآلاو ةفسلفلا :ةسداّسلا ةلسلّسلا ]. 

 دج « يبدألا دقتلا يف تامالع : يف CEN عم لماعتلا تايضتقم يف :(يدامح) دوُمِص .

 1992 à EM دّلجملا « سماخلا ءزُجلا à يبدألا يفاقثلا يداتلا

ÉA رادلا سوت ؛ةثادحلاو تارا مزالت يف .افقلاو هجولا ء(يدامح) دوُمص ٠ 
 تامالع ةلسلس ‹ 1988.

 «رشتلل سارس راد ءسُنوُت ؛ةرصاعملا تايدحتو مالسإلا . طسولا ّمأ (دّمَحُم) يبلاطلا -
1996 . 

 راد ءسُنوُت «نيرخآلابو هسفنب ملسُْلا ةقالع يف ةديدج راكفأ . هللا لايع (CSD) يبلاطلا ٠

 ساّنو فص زاجنإ «يبلاطلا دمحم عم راوح ] .1992 «لغاوش ةلسلس «رشّتلل سارس

 .[ نامثع نب نّسَحو توخبم يركشو
 ٠ «قيقحتو ةسارد ءةليلو ةليل ةثام ء(دومحم) ةنوشرط  ÉGI RFA«باتكلل 1979.

 ٠ بدألا ىلإ لخدم «(دومحم) ةنوشرط  OUءسْنوُت «ةليلو ةليل فلأ ىلع هقيبطتو 1986.

 ٠ دَّمَحُم) يقابلا دبع  OAءركفلا راد ؛ميركلا نآرُقلا ظافلأل سرهمملا مجعملا 1981.

 | روكذم ريغ رشنلا ناكم [.

 .1974 «فسويلا زور «ةرهاقلا e AN ملاعلا رولكلفو ريطاسأ ؛(يقوش) ميكحلا دبع .

 . 1980 «نودلخ نبا راد «توريب EO ةّيبعشلا ةياكحلا «(يقوش) ميكحلا دبع .

 ٠ لوُصأو مالسإلا ء(يلع) قزاَرلا دبع  eh Ru«رشتلل بونجلا راد 1993.
A on فيظوت يف تاءارق .صّنلا ةطلُس (ge ae) نامحّرلادبع ٠ 

 «يبّرحلا يفاقتلا زكرملا ءءاضيبلا رادلا /توريب 1993 .

 ٠ رعشلا «(فيفع) نامحّرلا دبع  al«سلدنألا راد «توريي « يلهاجلا رصعلا يف 1984
LE قافآ ةّلجم à UN يداو DR یدل ينيدلا سحلا «(ديعس ليلخ) رداقلا دبع ٠ 

 ادلع ءدادغب 1987.
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 «توريب EU انيس «ةرهاقلا «ةيمالسإلا ةعيرشلل ةيخيراتلا روج ا «(ليلخ) ميركلا دبع -
 -1997 2ط a gad راشتنالا

 دمحم :لوألا La pm لاوحأب AN ودش ؛(ليلخ) ميركلا دبع .

 .1997 e p راشتنالا ةسّسؤُم «توريب /رشتلل انيس «ةرهاقلا « ةباحصلاو

 ةباحصلا :يناقلا رْفّسلا . ةباحصلا عمتجُم لاوحأب ةبابرلا ودش «(ليلخ) ميركلادبع ٠

 .1997 a gN راشتنالا ةسّسؤم «توريب /رشتلل انيس «ةرهاقلا «ةباحصلاو

 ةباحصلا EILEN رفّسلا .ةباحصلا عمتجُم لاوحأب ةبابرلا ودش ء(ليلخ) ميركلادبع ٠

 . 1997 A» راشتنالا ةسّسسؤُم «توريب /رشتلل انيس «ةرهاقلا « عمتجملاو

Le توريب /رشتلل انيس «ةرهاقلا «ةلودلا ىلإ ةليبقلا نم» EE ء(ليلخ) ميركلا دبع ٠ 
 ء2ط «يبّرعلا راشتنالا 1997 .

 GA og يف ةأرملاو لجّرلا نيب ةقالعلا : برثي عمتجُم ء(ليلخ) ميركلا دبع .

à pilyتوريب /رشتلل انيس «ةرهاقلا » RERراشتنالا  OA1997 «2ط  . 

 راد ؛توريب «ج2 ءاهتالالدو ةّيلهاجلا نع بَرَعلا ريطاسأ ةعوسوم «(دّمَحُم) ةنيجع ٠

 1994 « عيزوتلاو JEU يماحلا يلع دَّمَحُم ةّيبرعلا «سُنوُت /يباراغلا

 راد «توريب «بّرَعلا دنع يغالبلاو GA ثارتلا يف ةّيئفلا ةروصلا «(رياج)روفصع ٠
 .1983 2b» «ريونتلا

 ٠ ركفلا دقن «(لالج قداص) مظعلا  » Iط «ةعيلطلا راد «توريب 45 1982 .

 .1982 «ثحابلا راد «توريب «يفوصلا زمرلاو جارعملا ء(ريذن) ةمظعلا 9

 ٠  Óةيرصعلا ةبتكملا تاروشنم «توريب «ةّيناسنإلا ةراضحلاو مالسإلا ء(دومحم ساّيع) «

 هلا دبع يناّسحلا ريرحت ] .ت .د [.

 مسلعلا راد «توريسب «م10 ؛مالسإلا لبق بَرَملا خيرات يف Jedi ء(داوج) يلع ٠

 . 1976 Lg» ةبتكم «دادغب /نييالملل

 En رادلا ءسّنو5ُ «ةيمالسإلا ةفاقتلا يف ةءارق .ضفّنلاو ماربإلا ««لامك) نارمع *
 .1992 ءرشتلل

LI رادلا ed À ديدجتلاو بيرجتلا رهاظم .ةّيمالسإلا ةفاقثلا ء(لامك) نارمُع» ٠ 
 «تاقفاوم ةلسلس «ءرشتلل 1992 .
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 «تاقفاوُم ةلسلس ءرشنلل EE رادلا S يلقعلا عزدملاو ةفرع نبا ء(دعس) بارغ ٠
1993 . 

 روصعلا يف lodi » . 4. M. Gossart م .أراسوجو J. Frappier (ناج) هييبارف *

 دمحم ةعجارم «صاّصقلا دمحم ةمجرت ] . ت . د ؛ةّيرصملا ةضهتلا ةبتكم ؛ةرهاقلا « ىطسولا

 .[رودنم

 «يموقلا ءامنإلا زكرم نع ردصت ةّلقتسُم ةّيركف ةّلجم ءرصاحملا يِبّرعلاركفلا ٠

 ةاكاحُم  ؛ةديدجلا جهانملا يّحوتو «ةثيدحلا تاساردلا ىلع حوتفم باب [ÅA ] . سيراب /توريب

 وأ «هنیعب ددع ىلع ليحُت ال كلذل ءاهدادعأ لك يف حضاو كلذو  ىرخأأ انايحأ ًالثمتو «ًنايحأ
 .[ اهتالاقم SE نم بتاك

 .1995 ؛ىَرْبُكلا ةعلقلاب ةنوتيّزلل يلودلا ناجرهملا تاروشنم ءةسوس «يبرَعلا ليحل يف ٠
 .[ ةذتاسألا نم ةعومجم فيلات ]

NÉS ءسّنوُت EN ةيدرسلا يف ةسارد .يبّرَعلا بدألا يف ربخلا ء(دَّمَحُم) يضاقلا ٠ 

 بادآلا ةلسلس «ةيونمب  /×××1 ora e«يمالسإلا برغلا راد «توريب 1998.

 .ت .د «تاسبق ةلسلس A» ينوريبلا راد ءسُنوُت ءيِبَرعلا درّسلا يف يشماهلا عاطقلا ٠

 .[ نيثحابلا نم ةعومجم فيلات ]
 ٠ ينمقلا  «GEDءانيس راد «ةرهاقلا «ةروُطسألاو 1992.

co pate (Lo DD توريب ءجا5 «م8 ٠» LRكارلا ءايحإ  
ah1957 »  . 

 *”سلاجملا سئارع” يف قلا ةّصصق ؛ينيّدلا ,ref يف نآرقلا ةّيعضو ؛(مالّسلا دبع) يلككلا *

 .[دوشنم ريغ ثحب ] .ناوريقلا «ةيناسنإلا موُلُعلاو بادآلا ÈS « طسولا ةعماج Lee يبلعتلل
 ةمجرت ] . 1984 «ليلجلا راد ءقشمد «ةميدقلا لباب ىلإ ةلحر :(نيلفيإ) تدنارب_لكينلك ء*

 .[ يدوادلا يدهز

 ةفاقّثلل ينطولا سلجلا «تيوُكلا «ميدقلا يقرشلا ركفلا John M. Koller» (نوج) رلوك ٠

oaitنيسُح فّسوُي لماك ةمجرت ] .1995 2199 ددع «ةفرعملا ملاع ةلسلس «بادآلاو » 

 et] حاتفلا دبع مامإ ةعجارُم

 راد ؛ءاضيبلا راذلا « يِبَرَعلا درّسلا يف ةسارد .ليوأقلاو ةياكحلا «(حاّنفلا دبع)وطيليك ٠

Ja1988 » 2 . 
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 دبع ةمجرت ] .1995 ءرشّتلل لاقبوُت راد «ءاضيبلا راّدلا «مدآ ناسل :(حاّتفلا دبع)وطيليك ٠

 -[ يواقرشلا ريبكلا

 باتكلا راد «توريب «ميركلا نآرّقلا تايآ ليصفت Jules La Baume» (لوج) موبال =
e 

 ةّييرعلا ىلإ امهلقت £ Edward Montet هيتنوم راودإل كردتسملا باتك هيليو ] .ت .د «ىبرعلا

 .[ يقابلا دبع داؤ دمحم
 ٠ 2ط «ةفرعملا باحر تاروشنم ءسُنوُت «ناسنإلا بتلا دمحم ء(رفعج)دجام 1994.

 ٠ ةماعلا راثآلا ةيريدم «دادغب «رموُس ةَّلجم «  di] .1963ينالاو لوألا ءزجلا ء19 [.

 ٠ «ةدوعلا راد «توريب «دحللا يقيدص عم راوح «(ىفطصم) دومحم 1974.

 ٠ ءةدوعلا راد «توريب «مكحي ناطيشلا ء(ىفطصم) دومحم 1972.

 .ت .د «ةدوعلا راد «توريب «نآرقلا رارسأ نم ء(ىفطصم)دومحم ٠

 «رشتلل EN رادلا ءسّنوُت «رصاحملا يبَرَعلا ركفلا يف تاءارق ء(حلاص ÉD يشكارملا ٠
 . 1992 «تاقفاوم ةلسلس

.1995 A بونجلا راد «سُنوُت «جذامنو ةسارد . ةيوينبلا ةيضق ؛(مالّسلا دبع) يدسملا ٠ 

 ٠ ء(دومحم) يدعسملا  CIراكب قيفوت ميدقت ] . 1992 ءرشّتلل بونجلا راد ءسْنوُت [.

 ينطولا سلجملا «تيوُكلا «ميدق بدأ يف ةءارق .دادبتسالا روُدُج XI)» دبع) يواكم ٠
 . 1994 4192 ددع « ةفرعم ا ملاع ةلسلس ؛بادآلاو نونملاو ةفاقّثلل

 . 1957 eN راد ةبتكم «توريب «بّرعلا دنع ةأرملا لامج «(نيّدلا حالص) دجنملا .

Éd .حالص)  «Coتوريب «ميدقلا يبعّشلا صّصّقلا عئاور لمجأ «سئارعلا سورع » 

 1959 4 N ثارتلا ةسسوم

 ٠ روصف يف «(نيدلا حالص) دجنلا  aÉ«فوشكملا راد «توريب 1944

 يومألا نّيرصعلا يف نيبذعلا صّصَقو نيبولصملا رابخأ «ىضترم نيسُحو (ربمألا دبع) انهم ٠
 . 1990 «ينانبللا ركفلا راد «توريب «يساّبعلاو

 «بايلألا يلوأل ةربع مهصَصق يف ناك دقل .ءايينألا صمق ؛(باهولا دبع) راجا .
 .ت .د ؛ليجلا راد ؛توريب

 «عيزولل ES as en ءسُنوُي «نآرُقلا يف ةّصقلا de SR ؛(يماهشلا)ةرفقنا *

 -1987 2ط
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 رشتلاو تاساردلل ةّيعماجلا ةسسْوُلا «توريب ءنمّرلاو لعفلا «(ماصع) نيدلاروُث *

 1984 « عيزوتلاو

 .1975 «باتكلل ÉGI راذلا «سُنوُت /ايبيل «نارفغلا ةلاسر يف ةيصصقلا ةينبلا ء(نيسح)داولا =

 ٠  GDSنآرقلا يف ةأرملا نع رابخإلا  i cs«رشتلل رحس راد 1997.
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 »2006; دكاولا دمحم : ةمجرت . نوكنيل يرنه - يال دراشتير - - تنجيب ليشيم ٠ ندقملا ساكلا pr ملا )1

 -2006 :لازغ يبرع نب on ييحم خبشلا دنع sh ةفسلف )2
 . 2006 , يعافرلا يزاغ ناندع à ميركلا نآرقلا

 .2006 ,يعاقرلا يزاغ ناندع ٠ نجلاو سنإلا يئاعل ةايحلاو تولا ةقسلف يف
leta )520064 دكاولا دمحم :ةمجرت « نياتسوغوأ كرا 1, داهجلا نع + 

 .2006 , دكاولا دمحم: ETT نياتسوغوأ يشرآ )؟داهشتسا مأ ةّيراحتنا mans رظن 6

àىسوم نب دمحم, د ؛( يضاصرلا فورحمل  UU2006, نورخآو يمع  . 
 -2006 دكولا د ْمعُم رت, عوف وج ةديدجلا ةّيفلألاسومادارتسات(

 بورحب ؟يناّثلا يرنه لتقم :ب ات فيك. sahesi نم جفا ؟ او SEM نيب عمج فيك ؟سومادارتسان وُ ْنَم
 ؟ةّيروُهمجلا تاّيروطا ريمإلا Va RUES برحب ؟ثلاثلا يرنه لايتغاب ؟ابوروأ يف نيّدلا
 ur ؟يريبسيبوُر طوُقُسب ؟ريفيلاغ تنوُم داطنمب ؟ةّيباهرإ ةّيشح ةّيشحو لايعأب ؟ةّبسنرفلا ةروثلاب ؟تربانوب نويلبانب

Àثلاّثلا نويلبانب ؟ةّيسوُرلا ةّيسنرفلا برحلاب ؟لّوألا حبلا ودع  gM,؟ةّيروطاربمإلا دعب ام طاطحناب ؟يناثلا  

 نع ÈI دراودإ لزانتبو .فوُناموُر JÉ js «نيتوُبساربو «ميظعلا FN صخشلابو «ينیلوسوُمبو «رلتهب
 تومبو ؛نودجرهبو ءاسورابراببو ءايناطيرب ةكرعمبو ءاسنرف طوُقُسبو يناثلا حيسملا ودع jins «شرعلا

 ةّيراغنهلا ةروثلابو ءنيطسلفو ليئا رس ابو ءايشوريه ىلع هب KAN ةلبنقلا ءاقلإبو « لا حيسلا ودع توميو «ينيلوُسوُم
 ةثراكيو ءرمقلا ىلع ولوبأ Jos EAN يدينيك ةوخألا لتقميو «ةينيَصلا ةّيفاقّتلا تاروثلابو Jy يد لراشتبو

 قوش ةسكنبو "نغير "aaj بير 633 ىلع راّثلا قالطإبو ءريجنيلاشت ةثراكيو e LUI ةياهنبو «ليوثريشت
 _.كلاثلا نوُج ابابلابو ؛نوعاطلابو jla Sg :ةّيجيتارتسالا ةحلسألا ضيفخت تادهاعمبو A مهسألا

 ماعلا يئلُث LS ءزديإلا راشتنابو ,ناكيتافلا يف SU tai و .يوبابلا لايتغالابو .سداّسلا لوُب ابابلابو .نيرشعلاو

 ديقعلابو «(ندال نب ةماسأو «شوب ويلبد جروجو .نيسُح + ماًدص)ريخألا حبسملا ودع سوباهبو .نالحمضيو نايهتيس
ja adةفصاع ةّيلمعبو ؛(ةفّوجْملا لابجلا ىلع موُجفا) 200 1(ريمتبس) لوليأ 1 تاريجفتبو «تافرع رسايبو  

 قميظعلا ةّيلوغنملا برحلابو ءليوط تقول ضرألا يف مالسيو «باهرإلا Ío ةعجفألا اكيرمأ برحبيو ءءارحصلا

 ةرارح ةجرد عافترا نع مجاتلا ميظعلا فافجلابو «خانملا ىلع ةثيبلا ريثأت ءاحيإبو ءةميظعلا ةّيماعلا ةّيقرعلا برحلابو

 بآ /سطسغأ11 يف ميظعلا فوشُكلابو «ضرألا ةرارح ةجرد gia À يقيقحلا باهرإلا كلم ds ضرألا

 يماوسلابو ءاباب ريهمبو ءيغوُي شيهاربو UY يدبو ءجالحلاو «جنوُي ام نوُس لثم sål ايْؤّرلا لاجربو 9

 !!داليملا دعب 797 ماع ماعلا يهتنيس فيكبو السلا نم ةّيفلأبو CRAN» دعب ابو ءاداناغوُي اسناهاماراب

 م 2006 ىّتح ءاشنإلا die تاموكحلا ءاسؤز تسينكلا ءاسؤر  ءاسؤرلا ( ليئارسإ) (9

 .2006 ,يعافزلا Jile نصح رقشأ .رقشألا ةعمج ةماسأ.د

 يجيتارتسالا فلاحتلا LE VI تاجوملا ءينويهصلا ركفلا تاراّيتو [Er ٍنويهَّصلا عورشملا ةداقو ةّينويهّصلا

 يسايسلا ماظنلا ّينويِهَّصلا ةكرحلا ءامعُر زربأ ءليئارسإ مايق نالعإ صن ءروفلب دعو ءرامعتسالاو ةنياهّصلا نيب



 سيئر (K ةيفاك ةحمل عم .ةّيليئارسإلا auki ءاسؤُر ءليئارسإ ءاسؤُر «يليئارسإلا تسيتكلا ءاسْؤُر .يليئارسإلا

 200 6 ةيادب ىلإ ليثارسإ مايق É ءالؤه نم

 ءيدشارلا رصعلا ردصو EN رصعلا يف ةّينيطسلفلا ةلا قطانملا gó ليصافت فشكت ةيخيرات تاقيقحت نيطسلف حوُتُف ( ٥
Masةعمج  SAN22006  

 ىهزأ ين نيطسلف حف نع sys نوخّرؤملا هدروأ ام ليصافت ىلع ئراقلاب فقت فقت يتلا ىلوألا ةسارّدلا وه باتكلا
 ةنيدم حتف تاّيورم للجو ge رمغ ةفيلخلاو a ركب يأ ةفيلخلا اصو يتلا رصع) مالسإلا روُضُع
 نيطسلف نئادم مظعُم LA ES ركذيو aps ČN اهدروُي يتلا ةبطمتلا ةروصلا NÉ لكشب سلا
 يف ريكلا يوبل روذلا نع باتكلا فكي EEE تايطعُألا ءوض يف لبق نم الا ae فقي م اهمياقأو

 .باطخلا نب pb هتفيلخ دهع GUESS اهراشنناو ءركب يب دهع يف حوُُلالاعتشا لبق كل لاو ؛نيطسلف حتف
 LAN تاّيلمع يف نيعباتلاو ةباحَصلا تالوُطُب نم جفا ىلع باتكلا فقيو
 06 säi داهن م0 7/9/7 1 دعب يلوذلا باهرإلاو ةينيطسلفلا ةمواقلا 11
 ةروشلا «(ةّيخيراَتلا ةّيقلخلا) يسايسلا باهرإلا à روطت لحارم ديدحت ءباهرإلا فيرعت بعاصم ؛باهرإلل ماعلا موهفلا
 فيرعت ةباهرإلا فيرعت EN sé ء«باهرإلاو ةّيسوّرلا ةروثلا باهرإلاو ةيمدعلاو ةّيوَضوُفلا ,باهرإلاو ةّيسنرفلا

aliةدحّتلا ممألا ,باهرإلا فيرعتو ممألا ةبصع «باهرإلل ةّيميلقإلاو ةبلاعلا تالا في برعت باهرإلل يلوذلا  
 ;ti ul باهرإلا عفاود EST «باهرإلا فييرعتو ÉI لولا ةعماج «باهرإلا فيرعتو
 en ةا RU opa E inet us AIAN عاونأ نم باهرإلا زيبت «باهرإلا تاودأو ببلاسأ «باهرإلا

 د ةمواقُملل ماعلا موهفملا. .باهرإلاو ةّيسايَسلا مئارسجلا نيب «باهرإلاو تاباصعلا برح نيب باهرإلاو
 cdi ةمواقملا ىح ةسرامت ديناسأ sa يوناقلا نزولا «يلودلا نوناقلا يف موا ةيعرش ءاهديدحتو ةمواقملا

 gs as ناقل ةّيفلخلاررحّتلا تاكرح حافكل ol le ddl قح

 قوات يف ينيطسلفلا بعّشلا ٌقحو لالتحالا ةيعرش مدع هريصملا ريرقت يف CE Ge «ةمواقثلا يف ينيطسلفلا
ns atيرمألا تالواحملا .باهرإلاو ةم  ÉKرشملا ةمواقملاو .باهرإلا نيب طلخلل  csةّيكيرمألا تالواحُلا  

 باهرإلا نيب LÉ ةّييئارسإلا تالواحُلا ء2001 /لوليأ 11 دعب ةيكيرمألا تالواحُلا 7 / لوليأ 11 لبق

ss12007 / لوليأ 11 دعب ةّيليئارسإلا تالواحملا ء2001 / لوليأ 11 لبق ارسإلا تالواحُلا ؛ةعورشملا  

Mلع طلا  ES Fm DA duلدجلا 7 هودي لام حلل  

 (ةّيرشبلا تاريجفتلا) ةّيريجفتلا تاّيلمعلا ىودج لوح يلخاّدلا ينيطسلفلا
 .2006 , ينايحلام يهاربإ ساج د )1967- 1950( يقارعلاي نطولانمألا Anh à يليئارسإلا ل فلغتلا ( 12

 يف ليئارسإ تلغلغت فيك 1 ةموُكَحلا قدصم LS ىتح ناريإ يف يلبئارسإلا لغلغتلل ةيخجراتلا ةّيفلخلا يه ام
 ؟يقارعلا ينطولا نمألا يف هرثأ امو ء1967 - 1963 نم لغلغتلا ديازت فيكو ؟1963 1951 ناريإ

 41979 1967( ثالثلا ةيتارامإلا alto ناریل التحاي فاهرئاو ol og تاقالع ايافخ(
 .2006 . ينايحلاهيفاربإم ساج .د

 روطت لحارم ام «ناريإ يف ينويهَصلا JAN تايادب ؟1967-1971 نيب ةّيليئارسإلا ةّيناريإلا تاقالعلا تناك فيك

 ؟اهتلتحا فيكو ثالثا SEL AA النحال ناريإ تاءاعألا يه ام ؟1967-1971 نم lepa تاقالعلا

 نم يلوڌلاو يرعلا فقوملا و ام Se SH ىلع برعلل ّيلعفلا ةدايسلا ةسرامل ينوناقلاو ةّيميراَتلا عئاقولا يه ام

 ام ؟رْزُجلل ناريإ لالتحا يف اهفادهأو AH ليئارسإ رود امو ؟ةّيناريإلا ةّيليئارسإلا تاقالعلا يه ام ؟ رجلا لالتحا

 ؟1979 يولہب اضر E طوُقُس نم ليئارسإ فقوم ام ؟73 برح نم ناريإ فقوم



 22006 ناحرس دمحم . تاريخلا A ىطسولا ايسآو طسوألا ED يف ةلوعلا )14

 ةسايسل ةرّركتملا تاقافخإلا يف ةءارق ؟ةدرابلا برحلا ءايحإ ةداعإل ةّيكيرمألا يجيتارتسالا gia di يه ام

 ةقطنملا يف رييغَتلا حايرو نطنشاو ةسايس يه امو ؟ةنزاوتُم ةسايس ةّيكيرمألا ةرادإلا جهنتس لهو. iail تايالؤلا

thzرمل ارم برحلا لهو  Le AA؟نيّصلا راوسأ ةّيكيرمألا ةلوعلا تحاتجا فيكو ؟ةنميملا قايل مآ  

 لماوع يه ام ..ىّطْسْولا ايسآ يف ةّيموقلا ةحلصملاو بّرَعلا LE ايروكو نيَّصلا نم اكيرمأ فّوختت اذانو

 EN َةّيسوَرلا تاقالعلا بيرت تالواحتو , gsal يوللا Shi ايسآ يف فارحنالا

 قرشلاو ىَّطْسْؤلا ايسآ يجبيتارتساويجلا ططخُماو ايساروأ ؟يلئارسإلا يرذألا فتحا عارضلل ةديدجلا ةطيرخ ا يف ام

 LI تاقالعلا تاّيولوأو ةّيكيرمألا ةملعلا. Aura Kit ممألا.. !SF لوّدلا بلاخ نيب طسوألا

 ..قيطملا لوو ايسوزو SIN يف يئارسإلا لفات .ىطسؤلا ايسآ يف يليئارسإلا روّدلاو ةلوعلا..ةبكرلا

 .2006, يلهّسلا ليبن à تالالدو قئاقح ةينيطسلفلا ةيضقلا ! اهوقرم دقل )15

 .نيطسلف ىلإ يدوهيلا JL is رّوطَتلا تارّشؤُمو نوُيئيطسلفلا ؟نيطسلف لوح Soil تارارقلا ام

ei eo euنوثجاللاو ةبكتلا «تسينكلا ءداصتقالا .عمتجملا «ليئارسإ »1948 لتحملا , ANاطقلاو  ` 

à ENةّينيطسلفلا ةّيضقلل ةّيليئارسإلا ةيوستلا ءليئارسإل ةّيكيرمألا تادعاسملا .تاضافتنالا ءةبنويهضلا رزاجملا . 

 .ةّيليئارسإلا DFI يف نويتيطسلفلا ىرسألا

 . 2006ء ةدامح رصتنم , ةدعاقلا م يظنتو نحن )16

 ينمألا ska ؟ندال نب ةماسأ مهلُم وُه ْنَم ؟ةدعاقلا ميظنت ىلع برح لا يف ةراسخلاو حبّرلا تاباسح يه ام
 لقا سلا جرحأ فيك .ةدعاتلا 6 قزامو AAN علا ptet سوا «يهقفلاو

gsلادتعالا نيب لصفلا ةمزآو ةدعاقلا ءةّيريسفتلا جذاهتلا ةمزأو ةدعاقلا ؟ ؟رصاعم ا يمالسإلا هقفلاو «يرغلا  

oati2 طبخ دقن «نالسيب ةرزجمل ةّيرمآتلا ةءارقلا دقن hةدعاقلا يّيمالسإو ءاسنرف يّبمالسإو «برغملا . 
 خبشلا تاعجارُم ءرصم يف ةّيمالسإلا ةعامجلا تاعجارُم ai eua زج 5 ةمَّلَسُم ةيهقفلا ةهباجملا هي Les ةدعاقلا

 .يئاركفلا رافنتسالا دورو تاعجارُل ,ريضخلا يلع

 .2006 ,راطع J سدنهلا .نازیماو نزاوتلا يف ثاحبأ )17 :

 نازيملا ءىطسُولا نذألا يف اهل ىلاعت هللا باسحو 1 3لا اهعاونأو ضرألا ةكرح ؟نازيملا وُ ام ؟ةقلطألا ةقيقحلا يف ام

 نازيملاو ral »40685 يمر نازيملاو توملاو راعألاو نازيملا a ءاملاو خزربلاو راحبلاو JLH ةكرحو

 «نازيملا يف نايغطلا رثأو يسدنهلا نازيملا .ناسنإلا لبقتسم ضوُمُعو نازيملا ؛لاتقلاو برحلاو مانملاو ةراهطلاو رمخلاو

 .ظوفحملا حوّللاو يوونلا als باهرإلا
 .2006 adara نالهج, ينآرقلا صّنلا يف ىنعم ا ديدحت ةيلاكشإو ةءارقلا ةيلاغف( 8

 تلا ىلع TEJI تاليوأتلاو تاءارقلا نم EN ةلالد ديسجتب اهتقالعو ةءارقلا D ليلحجتب ثحبلا :

JAحتفيو ىامدُقلا بّرَعلا نيرا دنع ةءارقلا تاّيلآ رابتخال ًاعوضوم  Weاهطيرو ءاهنم ةدافتسالا ةلواحُن  

 ةءارقلا يه امو ؟ةّيكالهتسالا ةءارقلا يه ام:باتكلا يف دروام gai نم . .صوُصُلا ليوأتو ةءارقلا يف ةثيدحلا ءارآلاب

Hةرواخو ةءارقلا تايوتسُم امو ؟  EANفيكو ؟نآرقلل ةء ءارقلا لحارم يه امو  LÉ ES Ji 
 عقاوو JAI A نيب لعافتلاو ءيندملاو Ai so TAN ءاملُع دنع ئراقلا ةءارقلا ةّيرظن قافآ .ىنعملا جاتنإو ةءا !رقلا

٠ erىنعملا عي عيسوت «خوسنملاو خسانلا  ssقلطملا  At,باشلا مكحلل  piنارا شتا  FA 

TAليوأتلا تاراّيت ليوأتلاو ريسفتلا نيب  eaba zia AN DE a A؛لوقنملاو لوقعملا نيب «هعاونأو  

 .ةثادحلا دعب ام دقن



 2006, يمع اياب سوم نب دمحم. , يبرقلار كفلا يق ةنراقُم ةسارد يمالسإلا ركفلا يف ZAAN ةجمربلا لوضأ (1 9
peریال ةليصأ ةل  àةثالثلا ةراضحلا رصانع نيب ءاقتلالا  ces "a Á" pit):ولاا ادب .(ناسنإلاو  

iyد  Asتاسارّدلاو ةّينمَّزلا 3  s KAYم ؟ ,فادهألاو تاياغلاو ةينقتلاو ةّيديقعلا ل اوُضألاب م  A1 

 EAP Jin لالخ نم يمويلا جمانربلاب تعا à هقفلا لوُصأو ةديقعلاو تاّبيولوألا هقف لالخ نم ةّببقت ًالوضأ

es 5ةيلاكشإ  qiيملا ةيمالسإلا تاساردلا يفو يمالسإلا ركفلا يف  oseلمم ىصحأ من  

 يف ثحبلا..و . .و تقولاو A يف ةّيمالسإلا تاسارلا لّلح E R ab ةّيوضُع ةقالع اه يتلا موللا
déملا ةع ربل أ لع ليلدتلا لإ هدهج ىمس ءال ا ايليصأت المع هنوك نع جرخي ال -  PRE 

 ثحابلا فدي يتلا ةحورطألا يه اهنيعب هذهو .ةّيرهاظ تاقرصت وأ ةّيلكش تاداع درب تسيلو .ةّيراضحو .ةّيفاقثو

 .اهنع عافّدلاو ءاهراهظإ ىلإ
 سوم (Lai ةَيِنآرقلا ةصقلا يف لاصتالا تايلمعل ةيجولويسوُس ةسارد ينآرقلا ai يق ةيعامتجالا تاقالعلا طامنأ }20

 .2006 , ةجاوخ زيزعلا دبع. د, (اقيبطت

 ةيفيربمألا «تروفكنا رف ةسردم :ةّيساكعنالاو ةّيسكراملا prit JA ةّيطابتراو ةّيعضولا ga دوُدُحو حلطصلا

 ةّيلمعلا «تايوتسُلا او «سايقلاو ديدحتلا :ةّيعامتجالا تاقالعلا .ينيّدلا A ىلإ بدألا A نم .روهمجلا ةساردو

ill Laiءاهجذاينو ةيلاصتالا ةّيلمعلا رصانع «بيلاسألاو عاونألا .داعبألاو م  h Àةليسولا ءةلاس لا  

Jeةئاملا رطألا  cabيخيراتويستلا دعبل  JAN EUموهفم ام ءهصّصقو  VJA ANجرات ام  
st؟يبيسأتلا  «ji el qiىلإ ةّصقلا نم  KÄ ahaiدّدعت  nelقئاوع ؛يعامنجالا دلا  

 ce da 5 A cf À A ي ىسوُم ةّدام ةَ ةّيرسألا تاقالعلا طمن a jf AN DA يف ةّصقلا ةّدام .ديدحتلا
 ام ؟هتيشاح يه ْنَم ؟نوعرف 3h ْنَم دئاّسلا تاقالعو ةيوطلسلا تاقالعلا طمن .باجنإلا ةرسأ ءةليدبلا ةرسألا
 نم اهريغو pi تاقالعو Éd تاقالع طمن LI ىسوُم ةّيكاكتحا ؟هّيعمقلا اهلئاسو ام ؟ةّيعمقلا هتزهجأ

 . يملعو ديدج لكشب حرطُت ينلا تاعوضولا
 -20064 gte اياب نب ىسوُم. د, eds يعامتجالا لمعلا يف قدصلا )21

 لمعلاو ts صّصخَتلاو تاّيولوألاو فادهألاو ةياغلاو ةّيملعلاو قدَصلا Gt, eain حلطصُم يف لخدم

séحوضؤولاو مييقتلاو سييقتلاو  sé,حلاصلاو ةّيبصعلاو بصنملا ىلع لوادتلاو عدزلاو مزحلاو ةبساحملاو  

SNموهفمو  AN1 لوقي ْنأ عيطتسي نمو ءراكفألا يف ميمعتلا y 

 .2006 hë اباب نب یس. د. تاعامجلا ةدايقو تايلاكشإلا لحل ةلاغفلا ةلداعلا (22

Piasتادايقلا ليهأت .تاسّسؤملاو تاكرّشلاو تاعامجلا ةرادإ ؟اهعا اونأب تافالخلا ضفن فيك ؟يعامجلا لمعلا » 
 .يجينارتسالا طبطختلاو طبطختلا ؛اهيلع مكاو ءاهريسفتو ءةبخيراتلا ثادحألا 45 .تايلوؤسلا لمحت ىلع لمعلاو

 ,2 006 , يمع اياب نب سسؤم.د à عيراشلا ةرادإو تايئاكشإلا لحل ةيرحسلا ةلداعلا )23

 اتاط يف لمحن أو ءانلوح A ىلإ بعوتسن ام لقتن ْنأو ءةيمويلاةايحلا يف هقيبطت ضرغب باتكلا اذه ةعلاطُم بجي
 !؟لعفن BU «ةرادإو ذيمالت نيب وأ ؛ةذتاسأو ةرادإ نيب وأ «رخآو مّلعُم نيب مهافت eya عوُتُو نيح ًالثم ast ًاحوُر

 .باتكلا ايانث نيب ةباجإلا
 à +2006., , يع اباب نب ىسوم '.د كتياغ ذْنَح 4

 ip كج ما كبجعأ ءاوسو SGD | مأ هب تعنتقا ءاوسف te E A وُم باتكلا اذه يف هؤرقت ام نإ
 يف درو امن ٠ هيف تلا يف تقولا عب ضن الو .هنع لفاغتت الف :كتايح as رارق a وُ اهقفو لمعلاو كتياغ ديدحت
 HEA يهو «ميركلا AN نم ةّدمتسُم yS ةقيقح هّنكلو .ضقتلا لبقت ةّيرظن الو .ًاًيصخش ًايأر سيل باتكلا اذه
 !؟ةايحلا نم يتياغ يه ام :كريصمل PAM JIG نع بجأو ّناوتت الو .نآلا 395 هنيد ناك امهم ناسنإلا ىلإ



 -2006.4 يوادهفلا نامیلس دلاخ. د , يحالصإلا هجهنمو هتايدجتو هرصع اضر ديشر دمحم ةمالعلا )25

 يملعلا ss gi عارّصلاو ةيئاغلا ةّيمالسإلا ةدحولا LE EN ةلحرملا So gt ءاضر ديشر دمحم ةايح
Nيتلا تايّدحتلا يه ام.يعامتجالا ءانيلا يف ةأرملا رود ءاغلإ «حضاو جمانرب دوج مدعو  M cle؟هنمز  

 هل يحالصإلا جهنملاو يركفلا نيوكتلا

 .2006 , يوادهفلان اميلس دلاخ.د , ةيميت نبا السإلا خيش دنع يسايسلا هقفلا )26
 ؟يروتسلا غارفلاب دوصقملا امو ؟يحالصإلا هعورشم ين ةلوّدلا يت نبا دنع Ke il ةسايّسلا يه ام
 نبا ؟يروتسّدلا غارفلا ءلم يف ةيميت نبا ةّيجهنم ام ؟ةيميت نبا دنع يروتسدلا غارفلا لغاش SA أ امو ؟أشن اذالو
 ر (ميوقتو مييقت)يروتسّلا غارفلا ءلم ةيميت نبا عاطتسا له ءةلحرملا جهنمو ةبميت
 i abat yo شياعتلا جهنم )27
 FESP عقاولاو خيراتلا. ,ةّيفئاّطلا

cp GP €جهنم ىلإ وعدن اذامل  peu ALI 
 . 2006 يردبلا لامج د ,ليقتسللاو يضالا يف ةيؤر ةلوعلاو عيشتلا 8

 1 | يعيشلا بهذملاو ةّمئألا SEII قّرفلاو راكفألا gai ام ؟امهرّوطتو ةعيشلا و عج SA موهفم À ام

 REAP ةرتعلا .ةّيعيشلا ET سشألا ؛ليصفتلاب ةّمئألا دادعت .ةعيّشلا دئاقع ءاسرإ .بئاغلا مامإلاو ةبيغلا

 ؟لبقتسُلا .au ديلقتلاو ءاعّدلاو داهتجالاو ةعافشلاو ةبيغلاو ةعدبلا يفن كاو لدعلاو ةمامإلاو ةيالولاو

 . 2006. يردبلا .Jlar د , ةرصاعلا ةيمالسإلا ةيلوصألا يف ةسارد رضخألا فيصلا )29

 تاعامجلل ةماعلا سشألا يه ام .فرشلا ةبترمبو زايتما ةجردب sh اهزاح ءاروتكد ةلاسر  ًالصأ  باتكلا

 تاّيجيتارتسالا ٠ راظتنالاو تاسلا ءراهدزالاو ريثأتلا ء .روُهظلاو سيسأتلا ةلحإ رم ؟رصم يف ةّيمالسإلا 4,24

 Fr» او يسايسلا ذ وتلا ءانب تاّيلآ داهجلا .نوملسملا ناوخإلا ةي i alt ý pAn تاعاجلل ةّيك !À تاّيلآلاو
 ةبرجتلا :ةّيرصملا FRAT تاعامجلل ةديدجلا تادايقلا ,نيكمتلا ds نوملسُلا ناوخإلا Ja رضاحلا

 ير .يقيبطت .hs .أطخلاو

 . 2006. يردبلا لامج.د , دحاولا هاجّنالا دوهيلاو ةطمارقلا )30
 ةوعد تأشن اذامل ؟طمرق وُ نم ؛ةّيعبَسلا وأ ةّيليعامسإلا SEEN ماي ةّيولعلا ةوعدلا يه ام ؟ةّيناسيكلا دئاقع يه ام
 ةوعد يف دوهيلا ؟ةطمارقلا دئاقع يه ام ءاذولك يف ةطمارقلا ؟ةطمارقلا ةوعد يف ةأرملا ةمهاسُم ام ؟ةفوُكلا يف ةطمارقلا
 نيرو De ار ی را Sas ءارعشلا ىلع مهرثأ وم امو ؟ةطمارقلا LE رهشأ يه ام ءةطمارقلا

 ةّيساّبعلا ةوعّدلا ىلع ةطمارقلا ٍبوُرُح رثأ امو CAD مهنتالعو à pal مهوزغو ةطمارقلا ,زاجحلاو فيطقلاو
 .؟ةطمارقلا ىهتنا فيك

 . 2006. يردبلا لامج à . ةليلو ةليل فلأو دوهيلا )31
 يركفلا جاتتلا ,كرتسلا يقرّشلا ثولاّلا ,دوملتلاو ةار وتلا ةياباب .ميدقلا قارعلا يف دوهيلا ؟ةليلو ةليل فلأ En ام

sgةليل فلأ ةّيتارع .يساّيعلا رصعلا يف دادغب دوبي  AU),ةليلو ةليل فلأ ةّيفارغَج ةّيرصملا ةليلو ةليل فلأ  

 ريغ مالكلا ءةروطسألاو رحّسلا «ةأرملاو سنجلا ls لاما AA مالعإلا .ةليلو ةليل فلأ ين تاّبليئارسإلا
aqةليلو ةليل فلا ,ثلاثلا دهعلا  yوبلا ءاكيرمأ  ! 

 .2006,اًنحاّنح . ةاروتلا تاحفص يف تاسدقملا تاينازلا ةروماعو موداس نم أوسألا )32

 ,pis ؟ابابضلا ةراكيب ةيحضتلا متت تناك فيك «ىتألاو KIN نيب ةيسنجلا ةقالعلا .هعاوتأ ىدوُجُو ُدْنُم جاوزلا

 سنجللاو داشنإلا ديشن :عشوُم هفاتنباو طول ae ءاسن ىلإ ةاروتلا ترظن يك .ةّيسنجلا تاسرايُملل ةفايض ىراذعلا
iعجاض فيكو ةيدوهايلل يحوُّرلا بألا اذوب  ÉSثوعار رْفِس يف ةيناّرلا باحار ؟راماث . Aeاهريرغتو رتسا  

 بصتغي نونمأ لينوومص يبتلا «ةيناّرلا نبا حاتفي .رصنتخوبن ضوُيُج دتاق انافيلأ اهؤاوغإو تيدوبي .شوريوشحأب



 باتكلا اذه cagla ريمازم .بوقعي ةنبا هنيد «هتجوزو قحسإ ءينيطسلفلا كلام وبأو نوعرفو ةرامو ميهاربإ .هتخأ

 .(سنجلا ةيحان نم) ةكريفو لحنو ريوزت نم هيق ام حضفيو «نيعمجأ سانلل هفشكيو «ميدقلا دهملا يرعب

 »2006, يبارغ ديمحلا دبع اجر سّدقلا خيرات يف يفاكلا 63
 رولا à ةمئاقلا GA نم ةنيدم بعلت ملف Le م لش ناكآ DE يأ اهعاس ىدل نزُحب يشتتب ٌةملك ٌسْدُقلا
 ris ميدقلا خيراتلا رداصم ام ؟اهعقوم ام Loi تأشن فيك .يناسنإلا خيراتلا يف ii هتبعل يذلا
 ام ةّيخانملا افاوحأو «ةقطنملاو il ةّيقارغج ؟ةّيماَسلا ةّيرظنلا يه ام ؟ةّيراثآلا بيقنتلا تاطاشن يه ام ؟نيطسلفو
 ميهاربإ رصع ,ةّيسوبيلا ميلشروأ as rss فاشتكا «يناعنكلا ديحوتلا pulls EAU «خيراتلا لبق

 يه ام يتلا «نيطسلف وزغب رمألا جورو ىسوُم «سوسكملا !ليحرلا ؟ليئارسإ ىنب مُه ْنَم «بوقعيو ءقحسإو
 ءناعنك ضرأ لوُخُدو نول نب عشوُي ؛ناعنک دالب وزغو ىسوُم ةافو ؟ ؟راتخملا هللا بعشو داعيملا ضرأو دعولا ةقيقح

à ei ahaiدواد كولا » Heرا اوسأ  gsماسقنا ءةميدقلا  deنادلكلاو ةّيروشآلا تاو زغلا  

Usسلا  dsءارسإلا :حيسملاو سلا ء نامورلاو نانوُيلاو  ii sasةدهعلا :يمالسإلا حتفلاو ب  
wys EAE]ةقجالنسلا ءسْنّقلاو نوُيمطاقلا ؟ىصقألا دجسملاو ةرخّصلا دجسم يب 4 فيك » euh 

ELAلالتحاو  s oiنيذدلا | حالص  aسڏقلا «سذقلا ريرحتو  gi Aiiسربيب ءريبكلا  PET 
 sé en رخآو سنقل ءاشاب ميهاربإو Qi «نويلبانو سذقلا .سذقلاو نوُينائعلا dis كيلاملا

 ds pl تارجه ا «ةيناّلا Lt برحلا ءانثأ نيطسلف .1936 ة ةروث ءوکیب سكياس «روفاب دعو till تارماؤُم

 ئيطسلفلا pp ةمّلظنُم ةدالو ءرواهنزيأ ٠ هنيئيطسلفلا درطل تلاد dE «سذّقلا طوُقُس «تودانرب À ؛ميسققلا

 خانا ءرا اوسألا ءايحألا ÉSI ءةحاسملا ندا نيب PE ةناكم VJ pel le نإ ,وكتس فيك .تاضافتنالا

 هتايفشتسملا ؛تابتكملا يدار اوّنلا «تاّيعمبجلا ؛تاعماجلا sul aayi تاطع PAU ؛قئادحلا «ةينبألا «لابجلا
 d ai, KM ةسّدقملا ا نكامألا «يمالسإلا ثا FT E ii .فراصملا «تاكرّشلا ؛تاعانّصلا ؛تامدخلا

 نم سْدُقلا غيرفت «تانطوتسُلا « «نيطسلفل iggi وزغلا ليصافت sur يف ةبحيسلا فتاوطلا ءرباقلا «نيطسلف
ob il A yéنيطسلف ةمصاع سدقلا لبقتسُم  KJA 

Hu (342006. , يبارغ ديمحلا دبع اجر , لآلاو لهالا] يي ةرصّنلاو « 

 نم ( راصتخاي) لوسّرلا ؛مالسإلا لبق ةريزجلا ox عمتجملاو داصتقالا ةياقَسلاو ةدافّرلاو ةنادّسلا شيرفو ةكم

 ؛تاعيبلا لوسّرلا ةرصنو بطلا دبع نب ساّيعلا ؟بلاط وبأ ملسأ له ed 0 نو بلاط وبأ :ةثعبلا ىلإ ةدالولا
 تب ةرايع لولا ةرصنو ةزمح ءاهنع نيملسُلا وُّلختُمو ردب ةوزغ نع شيرُف A بلا دبع تنب ةكئاع ايؤُر
 دبع نب ثراحلا نب ةريغملا نايفس وبأ «لوسزلاةرصنو تيبلا لأ نم لوسا موش ءابآ قاوم ؛ءاضقلا ةرمعو ةزه

 رفعجو ليقعو بلاط :بلاط يأ ءانبأ alt دبع نيا ثراحلا نب لفون بلا دبع نب ثراحلا نب ةعيبر ؛بلطملا
liesٌصاخ لصف دارفإ عم. هللا دبعو مثقو لضفلا: بَل دبع نب سابعا  es geنم ايه ال  REA EA 

 تلا لسغ ؛ىنم ةبطخ :ءتافرع ةيطخ als ىلع رمآتلاو ةئيدملا ىلإ لوسرلا e «لوسرلا ةرصن يف
 نالس «ناورهتلاو ie «لمجلا ةعقو ءةنتفلا ءةعبرألا ءافلخلا ءاهتاسبالُمو ةفيقّسلا ةعيب ىنا ةافو دعب نوملسملا

 .ةقيقحلا نع ثحبلاو يسرافلا

 نسج ميركلا دبع لامك .يِدوُجولا ركفلا ةّيزكرم ىلإ يوهاملا ركفلا ةّيزكرم نم يزاريشلا JAU ردص دنع appli ةلاصأ )35
 .2006 , يرباجلا حالص د ؛ ميدقت .يبلشلا

 ةفسالفلا دنع ةيهالا ةلاصأ يه ام .ةّذف ةئركف ةردُق نع من ati sig ادب (دوُجولا ةلاصأ) ةّيرظن تعلق
 -ثحابلا دمتعا دقو ؟يزاريمشلا دنع مٿ y نباو يدرو 6 نيملسملا ةفسالفلا دنع مك ءيزاريشلا ىلع نيقباتلا

 .ًانايحأ :نراقثلا يخيراتلا جهنملا جامد] عم ؛يليلحتلا يفصولا جهنملا ىلع سيئر لكشب



 2006, ديعس ميهاربإ.د.أ , ةلوعلاو كيتيلوبويجلا رطاخمو ةّيسايسلا ةيفارفجلا نيبام )3 6
 سرادملل ًاقفو اهليلحتو اهتساردو ةّبسايَسلا ايفارغجلل ةّيديلقتلا D راهظإ ىلإ_ديدج بولسأب- باتكلا اذه ىعسي

ECES]ةّيساسألا . 

 . 2006 . يوايحيلا ى يحي د , ةلوعلل pr SEN AEN يفوأ ايجولوُنكَتلا ٌكحم يف ةيلامسأرلا 7
 E ةفرعملاو ةمولعملا ءايجولونكتلاو ملعلا ةلوع .ديدجلا داصتقالا ةّيلاكشإ ؟ةّينامولعملا is يه ام

 LAN ةوجفلا SESI تاوجفلا يه ام ,ةكبشلا ةطرقمد ce salt «تنرتنإلا LUE عمتجملا وهام ءلاصّنالا
 .2003 ماعل AN ةّيناسنإلا ةيمدتلا ريرقت «تامولعملا عمتجمل U ةّمقلا ّيبَرعلا ةقطنلا
 »2006 .nigdar د . ةيوهلا يعوو ءاعولا يبرعلام العإلا ليودت( 38

 E نم ؟ةيمالعإلا برح ا يه ام ةيمالعإلا ولا لاؤشو قارعلا ىلع برح ا« مالعإلا ليودت ىلإ ةلوّدلا مالعإ نم

 يمه ام. .ةفرعملا عمتجمو حالصإلا ؟برحلا سوُرُد مأ مالعإلا سوُرُد د نراقملا مالعإلا ؛يمالعإلا قارتخالا ىلإ يمالعإلا
 ليودتو ريبكلا طسوألا قرّشلا SE ةّيلاكشإ يه ام ؟حالصإلا ايجولويديإ يه ام ؟ةفرعملا عمتجم ايجولويديإ
 مالعإلا ةلكيه ةداعإل تارايخ..لاصّتالا ىلإ مالعإلا نم ..تارابختسالا ةزهجأ حالصإ نوناق..يَّرَعلا مالعإلا
 نويزفلتو نوي ,زقلتلا «يمالعإلا ل LII SLEY مالعإلا ريرحت «قارعلا ىلع برحلاو UEA ةّيلاكشإ .لاصّتالاو
 ةرماؤملا باطخ طلتخملا ءاضفلا ةفاقثو نويزفلتلا ؟لايخلا يهتني نيأو ؟عقاولا أدبي نيأ «جهانملا ås «عقاولا

 مالعإلا Éni يه ام اعلا ءاضفلا نم ءْرُجو يلاصلا ءاضف نويزفلتلا ءةروصلا عمق «ةلوّدلا عمق ءعقاولا نويزفلتو
 ..باهرإلا ىلع برحلاو YA مالعإلا ليودت يف ؟ةّيطارقميّدلاو

 ..د ء طسوألا قرشلا ةقطنم ىلع هرثأو يناريإلا يووذلا جمانربلا (9

 نمألا ؟يناريإلا gi EC هولا عقوم ام ؟ةّوقلا لماوع نع ثحبلل ناريإ تارّربم ام ..ةوقلا لماوعو ناريإ
gMام..ةّوقلا تابلطتُمو ياريإلا  Àةحلسألا ؟ يقارعلا يووتلا جمانربلا وُه ام ؟يلبئارسإلا يووتلا جمانربلا  
Egناتسكابو دنهلا ىدل . E ETO AA 

 ةلاكولا فقوم وُ ام ؟يووَلا اهجتانرب لوح ناريإ رظن ةهجو يه ام ؟ةيناريإلا ةيتسلابلا خيراوّصلا يه ام ؟ةّيناريإلا
 LAN فقوم وه ام S يووتلا جمانربلا نم يكيرمألا فقوملا وُه ام ؟يناريإلا يووتلا جمانربلا نم ةّيلودلا
 تايالولا مادختسال ةمقوتلا ج جالا يه ؟طسوألا قرشا ةقطنم لع ناربإلا يوونلا QUAI À و ا ؟ يبوروألا
 نم ينازيإلا فدها ومه ام ؟ةّيريمدتلا هتاردُف يه امو ؟يناريإلا يووتلا CAN مجح وُ ام ؟يركسعلا رايخلل ة ةدحّتملا
 ..رشثلا ديعص ىلع ىلوألا ة ةّرملل jhi y ؛ةقيقد ليصافتب IE a هاروتكد ةلاسر باتكلا ؟يووَتلا حالسلا كالتا
 . 2006 P ليهس. 2 :ميدقت ,كياحلار ذنم. cn | بورحلار صع يف ةيلوذلا تاقالعلا( 0

 ام..ةّيسامولبيدلا تالسارملا..ةّيلودلا تادهام ا É A ةنطلّسلل ةّيسايّسلا تاقالعلا. ml رصعلا يف ةماعلا ةايحلا
 يه ام ؟ةرادإلا لاجرو فيَسلا بابرأ رود وه امو ؟ةّيجراخلا تاقالعلا يف اهرود امو ؟ةّيلخادلا ىوقلا زكارم يه

 لولا تاقالعلا يه ام ؟ةيمزراوخ ا ةقرفل ةّيركسعلاو ةّيسايَسلا تاقالعلا يه ام ؟ةّيودبلا لئابقلل ةّيجراخلا تاقالعلا
 ةقجالسو كيلاملاو زاجحلاو رصمو gs ةّيليعاسإلا AA Tei mass LU ةريزجلا كلامو تارامإل

 رشلا ةّيحيسملا كلام لا .ةّيحيسملا Jais راتتتلا

SÉقرشلاو ابوروأ نيب ةّيلودلا تاقالعلا امو  
 انئوُحُي زكارمو انتاعماجو .ةّيملاعلا لب .ةّيمالسإلاو

 عجارمو رداصم نم ثحابلا هجاتحي ام JR DEL ةّيليصفتو ةقيقد
 ..ةّيملعلا

"i2006, راطعلا ققوُم « 

deيشعل یر مق  T panneی را  Vo 
 ذربأو ءاهلحارمو ءاهعريسم és 28 QUES هنحب أدبيو تبسايشلا انبخُت ميل À نوعي نيذلا نم هب سأب

 ىلع PE ًاثدتبُم ءةينوطالفأو ةّيمشدارزو ةّيسودنه راكفأب تجزتما فيكو ءاهراكفأو Te رهشأو ؛

  grنيس يلع ,2006»

ANGا تاالملا يف شیلا رود وک امو  
 j ريطخو ةريبك ةوجف de باتكلا ؟يمالسإلا



 يكيرمألا يمةقلا نمألا ةسايس زكرم لثم ؛ثيدحلا رصعلا يف متل SE a :ةعبرألا نيدشارلا ءافلخلا

 قرشلا ةسايسل نطنشاو دهعمو ؛نوسده ,Hs طسوألا قرشلا ىدتنُمو .يموقلا نمألل يراشتسالا سلجملاو
NIىلإ ًاعجاو تریو ,ةرماؤُم سیلو ءًرفاس ءادع كان ّنأ دكؤيو  Sés ob enنراقُو ءجتتتسيو  

 «تالوقللا كلت ELA A SN نم قيرف قلطأ فيك زريثو à Bail تاحلطصُم مالعأو لحارمو قرط

 ةيمالسإلا ةديقعلا هيوشتل ةرّبدُم pal T ÉEN ءابلُع مظعُ اهّدع يتلا ءمهراكفأ رشن ىلإ مهنم قرف تعس فيكو
 ! ؟كلت مهقادهأ قيقحت يف نوُيناسارخلا ءالؤه حجن Jes ؛ةحيحّصل
te2006 , يوادهفلا ناميلس دلاخ. .د 4 لبقتسملا عقاولا خيراتلا دوشنلا لحلاو ةيدركلا ةيضقلا . 

 pb. AM À عقاو . a“ ةيقارعلا ةلوّدلاو داركألا 2É  يه ام ؟مهروُدُج يه ام ؟داركألا مه
 EJ عضي du رصتخم باتك ؟ةيدركلا ةّيضقلا عم لماعتلا يف يمالسإلا JH ةّيجهنم ام ؟ةحورطملا لئادبلاو تارا
 NÉS ضش لح ءانب لع
 -2006: يوادهفلا ناميلس دلاخ. د à نيملسملا بإ يف سدقلا )43

 لهو ؟يوألا نيّدلا حالص اهرّرح فيكو LM co فيك ؟اهلضف À ام ؟اَهتَكَس نم SES ىنب ْنَم
 Hubay تدق ىسن ل نأ يف مهاسُي لعل رصتخم بانك ؟ديدج نم اهريرحت ناكمإلاب
 -.2006: يدمحألا ديوس s ليئارسإر يغ بوقعي يبذلا (نأى لع ليئدلاو ناهربلاب ربخلا 4

 «تابآلا صحف aq ÉD ثيداحألا SN À نم ةلدأ لإ باتكلا اذه يف فلولا ا
fsعج ّمُث ,ثيداحألا يف  dtةاروّتلا نم هثحب ىلإ اهفاضأ تاداهشو  | Etام كلذكو ءابانرب ليجنإو  ut 

 A Ea نيثحابلاو نيسراذلا لك هبتك ee pl نع بنك مو e ديدجلاو ميدقلا هْيَدهع سلا باتكلا
 :باتكلا تاعوضوم نم .راثآلاو خيراتلا يف

 - حوت عم اونمآ نيذلا - حو - - سيردإ  ثيش gas ليباق ونب - ةّيمالسإلا رداصملا يف ثيشو ليباق - ليباهو ليباق
 دوهيلا قاقشناو مالسإلا - يعل TAN يف اوداه نيذلا دوهبلاو طبشلا - - ليئارسإ مسا نم فقاوم  بوقعي - ليئارسإ

 o لبثارسإ ينب ةياهم  ليئارسإ ريغ بوقعي َّنأ ىلع ميركلا نآرُقلا ةلدأ  ىراصتلا سوو دوهبلا ارزع  ةّيئارصتلاو
 ليجنإ ةلدأ ميدقلا دهعلا ةلدأ LI ةلدأ  فيرشلا ثيدحلا لدا ريثك نبا دنع ةّيلاكشإلا لح ةيلاكشإو
 يرصملا خيراتلا ّلدأ  البيإ قئاثو dl A رحبلا) نارمق تاطوطخمّلدأ دوملتلا st - ديدح دهعلا Él -ابانرب
 نيخرؤلاو نيثحابلا تاداهش  ةيوغُل تالولدم ليلخت - نوُيرماسلاو خيراتلا  سوسكهلاو تس  ليئارسإ ونبو رصم -
 اج مهلا ثحبلا اذه ةءارق دعب) :زاجيإب. JAN jts ةرجشلا - ج لصألاو ىنعملاو مسالا ليئارسإ - راثآلا ءاملُعو

Crليئارس ينب نع مهفن  prنم اوسيل  EEءبوقعي وأ ميهاربإ يرد ةقالع يأ مهل سيلو  dpi 
 .ىرخأ برد نم ٍبوُحّشلاو ءرشبلا عيج نيب E يرد نم مُهف :ضرألا يف مهداسفإ ببس

 6 شياع دمحم قيقحت . يدفصلا كبيأن ب ليلخ نيدلاح الص + , لاخلا فصو يف لاحلا فشك(4 45

iagنثار رئاخذ عئاور نم باتكلا اذه  ANتائم يقب دقو ؛ثيدحلا رصعلا يف رش نأ هل قبسي ل يذلا ٠ «ليمجلا  
 لاخلا نع مالكلا LA طسيب باتكلا اذه يف .روُصُعلا رم ىلع هيلع SA رايقلا كلذ نم lé نم yit نينسسلا
 ببسو لاخلا ةقيقح ىلإ Jac مث خللا لهأ لاوقأو ةّيرعشلا دهاوّلا داريإ عم كلذو ÉGALE مّن غلا يف
 ام دروُيو «ةماش هب ناك نع مالعألا نم هدعل يدفضلا RE طارقبأ مالك درو ps كلذل ءايكحلا ريسفتو «هروُهظ

 فو لاخلا يف تليق ينا ءراعشألا راهزأ تمض ةجيتتلا تناكو .تاياكحلاو راعشألاو لوُقُنلا نم كلذب قّلعتي

 .ءايلا ىلإ فلألا نم ةيفاقلابسح 25 4 «ةماش وأ لاخ هب ناك ْنَم فصو
 6 a نيمأي حتف دمحم ر وثكدلا نكرلا قيرفلا + بورحلا عاونأ ةعوسوم )46

 SAN برحو Hs LS She gl لاتقلا اهيف يرجي يتلا بورا يف هلل باتكلا اذه ثحبي

 ةدودحملاو ةلماشلاو ةّيديلقتلا لثم rt كلت تافص نع ثّدحتي مث ٠ خلإ EPS برحلاو خيراوصلا برحو

 برحو ةئرايعتسالا برملا لثم EAN بورا همسا ءيش كانه لهو LULU بورا EVER قفيظلاو
 ناسنإلا ركف ىلع ريثأت اه يتلا بورا يف لصف HR ةّيبعشلا برحلاو ةّيروُكلا برحلاو ةّيلهألا برحلاو لالقتسالا



 ةّيسْفَّتلا برحلاو لقعلاو ةّيمالعإلاو باصعألاو ةعاذإلا برحك ةّيركفلا بورا لثم ؛ Es ةّيوتعملا هحوُرو
 موُجنلا برحو ةينقتلاو تاعاعشإلا Da لثم ةّيداصتقالاو ةّيملعلا بورا ىلإ مَن .تامولعملا برحو
 ىلع نييندملا كلذكو شويلا ةداقو ,LED دارفأ عالّطا باتكلا اذه نم ةياغلا . ءاذغلا برحو ةّيداصتقإلا برحلاو
 بورا هذه نع ةروُص نيوكتل 110 نم رثكأ اهددع غلبي داكي يتلاو ÉE بولا

 .2006 , ناتسرهش يرام .د : ةمجرت. ناكول ليسرام à (م الكلا) ةفللا ىلإ تاوصألان م هتفلو ناسنإلا 7

 EH قطانملا يه ام  يرشبلا سنجل ÉU LÉ ثادحألا لسلست ؟رشبلا دنع dahl ترّوطن فيك
ilgis15 < قطاتملاو  ds iرهام ناسنإلا تارجه ؟ عْمّسلاب  itsيه ام ؟ناسنإلا وُ ْنَم - لقاعلاو  

siيضاملا يف رشبلا - ةمطوطلا يِرّوطَتلا لايخلا ةغللاو روطتلا يزاوت  ةّيوغللا هتركاذو لفّطلا ةغثغت ؟ةيج وُلوُيبلا  
 -نيمّلكتملا رشبلا لئاوأ - لئاه ناکرُب جبت 5 رصاعُما يديلجلا رصعلا ةيإدب - (خيراتلا لبق) يخبر يوغللا ثرإلا-

 مالكلا يف ةّيلصأ ةّيجذومن ءادصأ | رداصم يه ام ؟تعّونتو تاغّللا ترّوطت فيك - نآلا Ze فرع ناسنإ مدقأ

 ملكت اذكه pa تايادب  ةّيتوّصلا تادعاسملا . لقاعلا م .بصتتملا ناسنإلل EL ةيجذوملا مالكلا تاوصأ -

 - ءاوح دافحأ - مدآ دافحأ تاقثو تارجه ext gias GE دايدزا - - ةئس نويلم يلاوح لبق بصتنألا ناسنإلا

 تايادب - خيراتلا لبق ام ahe - هروطتو Za ri  ةعانّصلاو ّدَعلا ءوُشُن د ؟نوُيماليعلا مُه ْنَم - برعلا تارجه
 ub ثيدحلا b لساستلا - ةسمخلا انّساوح اهرّوطتو نذألا 28. ناسّللا ىلإ ديلا نم - SA نيب لاصّتالا

 «يعو «لاصتا bal gili - موهفملا ىلإ زاجملا يلقعلا روصتلا نم - als LI روطت - ةبوتكلاو ةيكحلا

 ناسنإلا وُه Lis ot لبقتسُم وه ام ةّيئاذ

 6 , يفعلا ديحو « Lip pi نآرقلا مضت بک يف بیرغلاو بيجا )80

 هب مامإلا يضتقي ملع وُهو ؛ريسفتلا ملعب  ةلاحم ال - قّلعتي یش ب ةءارق ىلع لبقُم وهف «ئراقلا LL ىلإ ردابثل
 باتك .à .نيّذلا 4 اهعضي يتلا ريس ١ ىلإ فاضُي ريسفتلا يف ًاباتك سيل - ديكأت JR هلأ الإ «ةقيقد فراعم

 ىلإ نوكي ام due نإ ًاريبكًافشعت هيلع فّسعتن ال العلو Eu gt بسحب فینصتلا ىلع يصعتسي
 يف - ةانأو قفرب هب Éa de ئراقلا دشت te ةيقار ةقينأ -abos كلذ بناج ىلإ وُهو EN ةسانإلا
 Sade نم هب لقتنتو ءرعاشملاو دئاقعلا تالاجعو عمتجُلاو KAN اياضق يف هب لوجت اهلثم ةروطس لاو نَا اين

J-رصع ىلإ تايادبلا ةرتف نم :ناكملاو نامزلا  a PAنانوُلاو ؛دوُهيلاو «بّرعلا تاثيب نيبو » Ahlyمث ءمهريخو  
 قا یراق اهيلع di der ؛ضعب نع اهضعب رهاظلا يف es رصانع نيب ds den نم ٌفيرط ٌباتك وه

ANىلع هعالّطا ةَعَسو رعملا يفعتلا ديحو سجاوه هل تسيل يذلاو  ce SRI OIثحبلا تاهاجتا ىلعو  
polilهجاهنمو . 

GUN (492006 يفعسلا ديحو , مالسإلاو ةّيلهاجلا يف « 

 هلإلا  جذوشنألا نابرقلا - ad نيا ee مالسإلا نابر KÂN ... ةّيلهاجلا OLA ىتنألا ؟ةّيرشبلا نيبارقلا يه ام
 مالسإلا ءاجو - لاونملا ىلع جسّنلاو مالسإلا - SERE شبكلا شبكلا - ةليدبلا نيبارقلا - بولصملا هنباو نابرقلا
 يف Oh À سردن نحن اه .يبخن ىلع os . اي كل نابرقلا اذه - يحاضألا باتك - يحاضألا رشني

 رهاظم ت رخ ان AU ال نیلا مول ge فح امو ءنآرُقلاو نيملسنا رابخأ لالخ نم «مالسإلاو €

 sde هراصمألا لحم بعشل لايخلاو ركفلا نم Je نذل اذه يف 80 ÉI رهاظمو نيّدلا اذه يف 4

 ps .ةدحاو ٌثدبف st مضض ْنَم ناحبش à Ai لايخلاو هركف ءاجف «نامزألا نم ريثك يف شاع «ناطوألا
 ds مسرت ءاسُفيسُملاك ةليمج اهاندرأ sl ملاع يف ةلحر ىلع فقن بترو «ٌتاتشألا AG ؛ءاسفيسف o انلمع

 ةعاس هلإلل اهوبّرق ًارذنو ةّيحضأو ايده ةدوؤوم طوبا مكلت تناكو BJE الو «هنيبو مهنيب طبرت «هلإلا ىلإ سالا

 طولا كلف ىلإ نأ Hé وأ هدوغ ia Dh .ناسنإلا لهاك لقثُي لمح åN َّنأو .باسحب YI يطع ال هلإلا َّنأ اونقيأ
 انّلعل ءلوطلاو اهضرع طوُطُح مسرتو ils رحتلاو نيبارقلا ماع يف لصأ نع اه ثحبن :دبعلاو ESN نيب ةطبازلا



 durs يح اهضرأ يف اهرذجتو «هضقتل اهسفن En ءانيح ينيما ريكفتلا نم LS so نم هيلع ترأس اهب زوفت

 دوا فرعتال ةينوَك يوتستو ءاهعّونت ىلع نايدألاو ءاهفالتخا ىلع ينو ءاهسنج ريغ نم سانلا راصمأ يف قو ءاهزواجت
 . نوينيصلا  نويذوبلا  ىصقألا قرّشلا « ةنعارقلا  ةاروّتلا . نويناربعلا ةميدقلا تاراضحلا يرشبلا خيراَتلا رع ةارملا (0

 .2 005 . يراج م عنا دبع . د. مالسإلا» نويلهاجلإ.نويحيسلا . ةميدقلا امور.

 PATES y هيف ضرعتسا ... ةأرملا ثحبك هُم ٍثحب ب يف قدألاو لمشألا وه باتكلا اذه لعل
„ÓIنع ك .مالسلاو لهاا ابوروأ يف ىطسُلا وصلب روم ,ةميدقلا تاراضفلا نم دب يراعي  

 ؟يدسملاو يلقعلا ومنل نسو :ةقهارملاو ىلوألا اهتثونأ يف ةأرملا يه نمو .. .؟لاعلا صم ددم يا يه له كارلا نأ
ge eiىلإ  JAتاراضح  S iقرشلا تاراضح يف ةأرملا مث د (...توُنَهَكلا  ةنعارفلا  ةاروّتلا - - لباب) طسوألا  

 ةلئاعلا ماظن | ريرحت pal كلا ءادع-ةأرملاو ةيحيسملا (. .ةميدقلا امور - 2643 -ili نابايلا) ىصقألا

 ربع ةارلا عقاو - ةأرملا =S يف خيراَتلاو ةعيطلا - La رصع يف ةأرملا - ةّيسرافلا ةأرملا . يسورلا يعوُيشلا يفشلبلا
 ربع ةملسملا ةأرملا - قاحّشلا- طاوللا- هعقاودو ءاغبلا ...(ةضهتلا رصعو مالسإلاو اديلا) - CRETE روُضُعلا

e ÉNةّمهملا تاعوضوملا نم اهريغو .. وناق) لجّولاو ةأرملا نيب ةاواسُلا  eeًاذج . 

 .200 5 ,يلهسلا ليبن - ناودب يلع » ةينيطسلفلا تافاطعنالا) ىصقألا بناتك ىلإ ةفصاعلا نم جتف ةكرح( 51

 أدييف aiI بئاتك ليكشت ىلإ لصي نأ ىلإ حن رخو ةّيئيطسلفلا pi ةّمظنُم ءوُشدلًاقيقد ًاخيرأت باتكلا خّرؤُب
giáةصاصّرلا ضاخمو ةفصاعلا  JINاهتيادب تاقرع رساي ةريسمو  A>تَدَقَع فيك ئييو.هداهشتسا ةظحل  

Lui gli talilدمحأ ةسائرب ء1964 /9 /2موي ةرهاقلا يف لّوألا يخيراتلا اهعامتجا ةّيتيطسلفلا ريرحقلا  
 ياك يالا 29 ةييطسلفلا AEN نإ معلا يموقلا نم ةفصاعلا تاو Iž تلقتنا فيك .hs يريقشلا

 «ىصفألا بئاتك ىلإ ةفصاعلا نم) ىلإ لقت م .1965 /5 /3 يف قشم دب نييئادفلا نيلتاقُملل ةرود J تجرخن فيك
 jës مهضعبو دهشتسا مهضعبو «نآلا ىلإ يح لازام مهضعب نيّينيطسلف ةداقل ءامسأ باتكلا LUS يف دجنو

 .رداصملا ةردن مغر «خيرأتلا ! !ذه امهدهج ىراصق نافلؤملا هيف لذب :قيقد خیرات ب باتكلا . . .نمّرلا هيسن مهضعبو
 A لع فاشتكا وش ىلع ةع همون وأو ةميدقاليارمإل ةديدج Bi اهتقيقح y Ba وتلا( 2

 . 2005 à م تسر دعس : ةمجرت . نامودليسرشأل يف «

 Ah يف ةليوط ةربخ Le ؛ ءيكبرمأو يلبئارسإ Ce EE ناسل ىلع رارقإ À دج Le مهم ب باتكلا
USءاجف .هللا ةملك اهلك تسيل ّيلاحلا ةار وتلا ءراثآلا ملعو  Leeًايزازفتساو دج ًاريثُم اذه  Île؛دوُهيلل  

 اديف ؛م.ق عباسلا نرقلا يف اذوب كلم (ايشوي) ميقتسُلا كلملا دهع يف دوُي GS QE دق NU ةاروتلا نأ انبنأ رح

 g تناكذ :ةّيراثآلا تافشتكما هحرتقت ام ركذب A CERES لا ةياوّرلا ضرعب باتكلا DE نم لصف لک
 ةيديلقتلا ةّينب BAD ايطحتو KAEN ةّيِدوُهيلا تادقتعما ميمص يف ءالجن ةنعط Gil نامل ١ اهيلإ لصو يتلا
 ةقيرألاو دادعألاو لكلاب رصم نم يعامجلا جورا ةياور WÉIEE ال 1 :باتكلا طا لعلو .دوهيلل

 ادجُو نايلش هود - 3. ناعنك ضرأ حتفل دحوم تاوزغ ةلمحب نون نب عوشي مقي مل- 2. ةّيربعلا ةاروتلا اهركذت يتلا

 نكي مل- 4.لئاه (دبعم) لكيه ّيأ نبي م نايل َّنأ امك AA ىلإ Le ةريشع ْيَسيئر ىلإ برقأ اناك ؛ْنكل لي رات
 يقيم هولا لع يملع ليا كانك سيا 5 .(ةميدقلا ليئارسإ D Byk خيرات بلغأ يف دحوم يدوي نيد كان

 :ويهَصلا ىواعّدلا نالطُي وُه باتكلا اذه ةدافإو 355 َّنِإ .بوقعي وأ قحسإ وأ ميهاربإ لثم تاّيصخشل
 | .مهسفنأ cédé رايك نم نیلا ناسل ىلع lat ضرأ El وأ ءاهيف ميدقلا مهدج ًادانتسا نيطسلف

 ؛قيلاعلاو ؛نيئئيطسلفلاو ,LS ن Cned اهيلع اولاتت بوكس ةّدع نم ةنوكسم - ,es تناك نيطسلف
 نم ةدودحم ةقطنم ىلع ةريصق ةرتفل ترطيسو EAS ةّيوضوف ةّيش اه ةعومجم الإ اونوكي مل نيّيليئارسإلا َّنأو برّعلاو

 .مهريغو نيّنيطسلفلاو DÉS نم ةنوكسم نيطسلف ةّيقب تناك نيح يف 4 نيطسلف يف ركرملا لالتلاو تاعفترملا
 +2005, راطعلا قداص قفوم , يليئار 5 يلينارسإلا ينويهصلايدوهيلاو يبزعلا عارضلا ايافخو ةيخيرات عارصلا دودح

 لتقلاب يدوُهيلا بعشلا ىدل ةنماكلا ةبغَر ناودُعلا ةعيبطلا ريربتل ةمدختسملاو ةاروتلا يف ةدراولا صوشنلا نإ

 دوملتلا ثاباتك Gui دق راتخملا هللا بعش él موعزملا هرابتعاب ي ع قلطنُم نم نيرخآلا نع لاصفنالا ناودعلاو
 رافسأو «ةاروتلا ْمْن .ميدقلا دهعلا باتك فيرعتب باتكلا أدبي دي هيلا قّرفلا مظعُم دنع ةسّدقُم تاباتك da يتلا



 EAER ةديقعلا هيوشت نع do FE UNI دقحعلا ةيحان نم) يتاروتلا ىلع ءاوضأ AL 6 :ةسمخ ا ىسوُم
 يف لصق EN de رارصإلا سلا ل اعلا راطإلا GI لا

EANتاءاعّدالا - يليئارسإلا فقوملا داعبأ  ْثّدحلا لالغتبما  رصتلا ةقيقح) يليئارسإلا يَرَعلا  
p ITAةاروتلاو  É ain aloisتايالولا ينويهصلا يدوهيلا حيسملا  aol 

soىلإ حولا  ةرطيشلا نم ديزملا وحن حوُمُط  ةّيماَسلا ةاداعُم - ريهشتلل يدوي حالسك ةيماسأللا  aىلع  
 5942 - ةّينويهّصلا عم يك ريمألا فلاحتلا ةعيبط - (ليئارسإ) عم LU ةقالعلاو ةدحّتملا تايالولا - انيّسلا ةعانص
 اسؤ ءايسآ (عارصلا ةعيط لع ءاوضأ د Bones a يليئارسإلا AA عارّصلل at AE عارصلا
 لوڈ يف مهددعو «يبوروألا داحتالا لوُد جراخ مهددعو ۔ يوروألا داحتالا لود يف دولا ددع « zall تايالولا

 يف ةلئمدملا ةّيليئارسإلا بازحألا  ملاعلا يف تانايذلا زربأ pt ددع  ملاعلا يت دولل ينارغملا عيزوتلا - ةّيقرشلا ايوُروأ
 .اهتاهايتاو تيسنكلا
 .2005 , يرفغجلا حلاص يدمح دّمَحُم.د . 1950 - 1934 ثادحأو ةريس قارعلا ةكلم ةيمشاهلا ةيلاع )54
 -ركبلا اهنبا ةدالو يزاغ كلملا نم اهجاوزو اهفافز - دادغب يف اهرارقتساو زاجحلا نم اهليحر  اهتأشنو ةيلاع ةدالو

 E Cr اهجوز عرصم
 1948 نيطسلق
 -اهتافو_ةريخألا

 ا تائب كلا اثر يف ليقام ضعب
 .اهدهع يف قارعلا خي براتلو Ale ةكلملا ةايحل ةقبق

etesما واخ ايا  dana, a2005  يرفعجلا حلاص يدمح . 
 راظنأ تل ؛يمايّسلا حرسملا قوف هزورُب EA ءنمّرلا نم ًاحدر ةّيبرعلا ةقطنملاو قارعلا يف ÉN لغش ديعّسلا يرو
 بنا دقو :عادخلاو ةروانلا ىلع syay .ةيلاع ةطفو داو ءاكذ نم هب ع ال «نرق فصن ةلبط بناجألاو برعلا ةساّسلا
 BKE يف ةماعلا ab N ريدك هبصنمب رقتساو 1920 ماع قارعلا ىلإ مَ SE pi ىلإ هوبسكو .نوُئاطيربلا هل
 ًاصلخت يقبو تام ةّدعل ءارزّولل سيئرو pB ريزوك من ءشيجلا ناكرأل سيئرك اهدعبو «ةديدجلا ةّيقارعلا
 ديعسلا يرو نيبب اهرّوطنو ةقالملا ءوُشُن فلولا تحيي . 1958 ماع Li Ë ءاهتن ةعاس ,EU ءايناطيربل

sesهلاصّنا- نيوكتلاو أدّت ديعتلا  Les l AGديعّسلا ةّييرعلا ايرو ةموُكُحو ديعّسلا-  
REةياح ةكهمو ديعّسلا 19 20 نفل ّيقارعلا  ie glةّيضق نم يناطيربلا فقوملاو ديعَّسلا  

 ديعَّسلا حالصإلاو ديعّسلا- طسوألا قرشا نع حافلا عيراشم تاّيتيسمخلا ين ةّيميلقإلا ةّمهملاو ديعّسلا - نيطسلف
Éديعّسلا - طفتلا  poيف فالحألا ةسايسو ديعّسلا 1930 ةدهاعم ليدعتو ديعسلا- يع يعوبشلا رطخلاب  

 رصم ىلع يئالثلا ءادتعالا ديعلا يروي تاءارجإو ءيقارعلا ناطيربلا فلاحتلاو سيوسلا ةمزأ
 ىلإ تيوُكلا ماهضناو ديمّسلا يروُن- ياللا ناودُملا لالخ هتروانمو ديلا تاءارجإ  يناطيربلا طوقسلا ةيادبو

 LI يول يقارعلا لاو le جابّصلا لآ ةرسأ عم براقتلاو ديلا يرون bog ىلع رمآتلاو «قارعلا

 dl ايرو شرع de FU ديعّسلا - قارعلا ىلإ تيوُكلا مايضنال هؤارآ - SA لحل يناطيربلا عورشملاو
 نم ةريخألا تاعالا - قارعلا يف يكمل EU طوقشو ةروقلا نالعإ - يناطيربلا ذوفثلاو ديعّسلا يروُن ةياهنو قارعلا

 نم دادغي فلح لود فقوم ةديدجلا ةّيقارعلا ةموُكملا ريبادت- قارعلا ين ةروثلا نم ايناطيرب فقوم - ديعّسلا يرو ةايح
 5 ea ةيقارعلا Le EL فارتعالاو ندنل glari ,وثلا
 .2005 , يناهينب فم دمحأ د لاخ , يرصم امم كحلا لالخ اهؤاملغو قشم د ةنيدم خيرات )56
 هتسارد ثحابلا أدب . ماشلا بل ثيدحلا خيراتلا تارتفٌمهأ نما LÉ fa يات 8 ةسارّلا هذه لوانتت

aنايعألاو  ]| Es DEAقّرطلا  Úpaهرّكْشَعلاو «فارشألاو  St ls CB 

 Er ءنيملسُلاو ناّيحيسملا نعو (م 183 DEIN ةعفلا نحو aall مخا ليي قشم نع ثّدحت مث «نيحألالاو

Liنعو «ميلعّتلاو :ةراجّتلاو :ةعانّصلاو :ةعارّرلاو ءءاضقلاو «ةرادإلا) ماّشلا ر رب يف ةّيرصملا تاحالصإلا نع  

| 



 دودو «يرصملا مخا نم قشمد يف نايعألاو ADI فقوم - ليصقتتلاب - ثحبو (ةّيعايتجالاو Feat تاغ

Jaةّيلحملا فقاوملاو  Saniمکا بيلاسأ لوانت  Gallيف  téسَرَد من د «نايعألاو ءاملعلا 3  de 

ail 0ماكحأ مييقتل ةنراقُم در وأ مث .نويرصملا بحسنا فيكو «ةّيعامتجالاو .ةّيداصتقالا او .ةّيسايّسلا ! هراثآ و يي  

ESTيرصملا مكا راثآل  EÉN 

 ةيجيتارتسالا اهنيناوقو برحلا ةّيرظن تاعارصلاو بوزخلام لع هتاقيبطتو ,dagis ,يركسعلام لعلا 7

 .2005 ,ليمأي حتق دمحم ءروثكذلا نكرلا قيرفلا

ohaيركسعلا مْلعلا موهفم نع مهلا باتكلا اذه  dJeضعب  pisتاّوقلا يف اهتاقيبطنو ةّيقيبطَتلا  
es zdiةرادإلا  EANعاتجالاو نيناوقلاو داصتقالاو  grناسنإلاو  ë Í gb, ¿tih “lakis 

 رزيللاو تاّيلمعلا ثوُحُيو تابساحلا paS ةحّلسملا oi يف اهتاقيبطتو ةيقيبطتلا موللا ضعب نع ثّدحتي
 ,تاعارتلاو بورا ملع «هموهفم ,يركسعلا معلا يف لصف د (ریفشتلا) ريفجّتلاو ءاصح' إلاو ةّيئوُضلا فايلألاو

Éd 3مولع «(ةيجيتارتسالا) ةيقوسلا ةفزعملا ملع ءبرحلا نيناوق ةّيركسعلا ةسايّسلا برحلا  
 + BU ملعو cd ملعو ةر و ءايحألاو ءايميكلا

 .2005 , نيمأي حتف دمحم ءروتكدلانكرلا قيرقلا ؛ مالسإلار ايدل يلوقم ا اوزفلا ( 5 8

 deel يه امو ؛لوفملا وزغ لبق ةّيمالسإلا دالبلا ةلاحو «ناخ زيكنج رصعو ةّماعلا لوغملا ةلاح يف باتكلا اذه ثحبي

 ةجنرفلا نواعت نع ثّدحتيو «تولاج نيع ةكرعمو دادغب لالتحا EN هتالحو وكال وُ ىلإ لقتني S ,ناخ زیکنج
 .ةّمهْلا طئارخلاو روصلاب معمم باتكلاو. لوغملا عم

ES 592005: يرباجلاحالص» د , ةيلاصفنااللا ياس تالاجل ةّيفسلف ةّيملع ةسارد .يجولوكيسارابلاو يجولوكيسلا ملاعلاو  

 يه ام ais ياس تالاجمل ةّيفسلفلا ةّيملعلا ةسارّدلا لاجم يف - Be  بتُك ام عنمأو Soi نم باتكلا

 al ؟مّلعلا يف ةّيلاصفنالا ةي Au روض À ام ؟ةلكشُملل يديلقتلا يخيراتلا iL Han يعولا ةّيلاصفتاال
 يرظنلل M ol ساسألا و ام ؟يجوُوُيسيفلا ىوتسملا و ام ءقيقذلا يئايزيفلا ىوتسملا يف يعولا pe ةداعإو

céىلع مسجلا ريثأت ام ؟يجولوکیسارابلا ىوتسُلا و امو ؟ ؟يجوُلوُكبَسلا ىوتسما وم ام  Iريثأت ام  gil 
 ؟رطاختلا وُه ام Sh قوف كاردإلا Aué ةّيعاجرتسالا ةيذغتلا ام ؟يعولل ةلّدبتملا تالاحلا ام ؟مسجلا ىلع

 له ؟ينافشتسالا وأ ينوصلا ىوتسما وه ام ؟ LEUR ICT ISLE | كاردإلا وه ام ؟فافشتسالا وهام
 LAB يه ام ؟ةلساا نواف رش ام ياس لاج وهام ea LV ةينوك ةلداعم ناسنإلا

 ai يفسلقلا I 38 ام ؟ةّيعجارّتلا EI يه ام ؟نمازتلل ةليدبلا تاريسفتلا يه ام ؟يجوُلوُكيسارابلاو
 ةيؤرلاو ايقيزيفاتبما نيب يجوُنوُكيسارابلا ؟(يجولوکیسارابلا) ياس ai فاشتكال يفسلفلا ىوتسما وك ام ؟يعولا

kiام ؟ةفوصلا ةبرجتلا يه ام «يزاريشلا ..  àثيدحلا يقيزيفاتبلا روصتلا وُه  SUديدحتلا وُ ام  

 Josig لقعلا PAH ةيساسألا ئدابملاو ةّيجوُلوكيسارابلا رهاوظلا يه ام ؟ياسل GA ىطعُملل يجولومتسيإلا

 اذه ايانث يف اهنع تاباجإ دجن .ةّئاه ةلئسأ ؟هّينهّذلا ةطاسولا يه ام LÉ mi طئاسولا يه ام ءياس لاجم ءوض
 pre قّيشلاو Jo لهّتلاو دج يملا ب باتكلا

QU (60يكن يارب نوسليو . مالعإلا ل ئاسو يف يسنجلا لالفتسالا  : dsدكاولا دَمَحُم  He2006 2طو 5 ; 

 نم لک اهب موقت يتلا Si لُك فشكي يداعلا ريغ باتكلا اذه ؟يسنجلا يمالعإلا لالغتسالا نم فدا وهام
coutةينقألاو فُحٌّصلاو  É pAىقيسولاو مالفألاو €  Kalلالغتسالاو باصنغالا أدبم ىلع موقت 5 يتلاو  

 نوعضي مهعدت ال - LU ةديدج ةقيرطب ؛ REA EE ؛هتءارق دعب .بعّشلل يركفلا
 َّنأ نم I !ًاصيرح نگ !ًاصيرح LE ؛يرتشما اهيا ...هّلُك كّساوحو كفناو كلمفو ,HE مامأ راتشلا
 ذولا يه ام ...يسنجلا يمالعإلا لالغتسالا ةلاسر يه كلت JLH ملاع يف ٌكعضي نأ لجأ نم phat نالعإلا
 ريم Lis à ؟نطابلا انلقع فييكتو Le JA كلت مايق EAS يه ام ؟ةّيكيرمألا مالعإلا لئاسو يف ةّيفخملا
 ,ةقيمعلاو AU كتاداعو .كفواغو a نع ءيش JE ملت مالعإلا لئاسو a I ءاوغإلا بقاوعل



 نزولا ةدايز نم ٌكفواخم ةلازإب ىولحلا تانالعإ مايق LES - nas ie ةلرعاشم fs فيك ملعت يهف

Si Ciيه «ءاستلل ةصّصخملا و "ريج يالب" لثم تآلجم  CAREمايق - لاجرلا فدهتست -  

 لجأ نم ةديدج بيذعت ق 3$ Kb مالنألا ايق ةّيفيك - HE AL ةباصإلا نم bol ةلازإب رئاجتلا تانالعإ

 Åi ةّيقاحّسلا ىلإ هج AU ءايزألا تانالعإ مايق - اهحايرأ ةدايز لجأ نمو ءٌكماليإ

 ءافخإو نيِمْضَت ةّيفيك - ٌكئارآ tos Dy رابخألا روُص مايق ةّيفيك - تارّدخُملا جيورت يف قحاّسلا a كورلا

 -Pij كلذ لَك مايق ةيفيك - LAN ةبغزلا ةراثإ لجأ نم ٌكسبالم روُص ينو كماعط روُص يف فرحأ ةعبرأ نم ةملك

 رمألا) (!ٌديدش ٌرْخس) Tita) ةمدص) !كلذب & LE ملع ىندأ نوُد نمو كدابعتساو .كتراثإب - ريثكب كلذ نم

 .(!صزحلا تاجرد ىعقأ بّلطتي
 -2005 , دكاولا دمحم : ةمجرت , ريوات ياه ةديعتسن نأ انيلعو CAL lp poo دقل ةقومرم ualia يف صوصل (1
 Elias dus دحتلا تايالولا يف :ريبك ةّجض Lois يذلا ءاذه هباتك يف ريهّشلا يكيرمألا يفُحّصلا ثَّدحتي

 ليوحتو ب 5 ةم ةموُكُح يه اكيرمأ #2 ÿ ىلع fs . .«صوصُأ نم ةرادُم بعّشلا نم ةلتك)
 :لالقتسالاو EN gii بصتغت i نيعّرشملا نم ةبخُت نأ Si ىلإ ةّيبلغألا نم ةطلّلاو لاومألا
 Jura شوُب تاكرش نع ions ءاكيرمأ حالصإل - ّلُكِب_وعديو ءبعّشلا نم ىرخأ قوُقُحو

 Su لاجرل ةقفشلا ميدعلا JEU ًاريربتو ةبهسم ةيطغت CA دق اتاك نْيَسُح ماًدصو لوليأ نم رشع يداحلا نأ

 ةكارش هوطعأ نيذلا Sly «يجرينإ نيكراه يف ةديمح ةقفص يطعأ - طفتلا لجر - شوب à تبثُيو dl ةطلش

 ًاًبروُص ًاسيئر اورتشا ES لب ALAN هتطفل Ga هتاردقل سلجملا ىلإ هورضحي م زريجنار ساسكت يف ةيرهوج

 ام ؟اكيرمأ يف نيناوقلاب D متي فيك ؟اكيرمأ يف بئارضلا ةقيقح يهام . ولا ىوتسُم ىلع لوبقم مسا اذ

GS erامت يه ام !؟ شوب يلد  Kgدقل  PAEA SIAلك  
orngةّلّمتحملا اكيرمأ ؟(بذبذتلا ةسايس) ةّيطارقيليولا يه ام .. vaمزمن فيك ..ةليمجلا اكيرمأ ..طفتلا  

 .. و .. ةسائّرلل هسفن حّشرُي بوُب ..و ..و . .ةّيراكتحالا تاكرشلا . .فراصملا . KEN ىلإ قيرطلا ؟ناطيشلا
 .2005 ,حوديفرداقلا دبع .د, ةّيمالسإلا ةّيبرعلا ةفسلفلا يف ليواتلا ةيرظن(2

ait palةبمالكلا هتءارق يف ليوا ام ؟يعيّشلا رفلا يف ليوأتلا ةفسلفو  ÅDةّيعجرمو  ANليوأتلا - ؟(...  
 دصاقمو يفسلفلا JN - ON ليصحتو ليوأتلا ؟يمالكلا لدا امو ؟ينايبلا ليوأتلا ام - لقعلاو J نيب

 يف ةفسلفلا تمهسأ يذلا  هروظنم يف يرعلا لقعلا عاطتسا له ...و ...ي | ليوآتلاو ينوصلا -gut ةعيرّشلا

 لمعلا لقعلا زواجتي مل هموهفم SH ؟دوجوم وُ La دوُجولا ةفرعم يف jadi لاسفل sk موقي ْنأ - هريرحت
Sdاياصو نم  SANةفسلفلا تعاطتسا لهو $  Laاهترظن يف - ةيمالسإلا  ELلوقعملا نيب ري نأ -  

 ةّيمالسإلا ةّيبرعلا are ؛كلذ É لبقو ؟ًاعابت يمالسإلا EU ريوطت يف لوقعمأللاو
 صن يأو SN ليلحت ىلع نهاري نأ لقعلا اذه عاطتسا يدم يأ ىلإو ؟ةديقعلا نع لزعمب
 0 1ط, يربج ر عنما دبع.د à ثولاّثلا ةقيقحو نيملسكاو ىراصتلاو دوهيلا دنع حيسلا )6 3
 ar A ىدل a ليجانألاو ميدقلا دهعلا لالخ نم دوُهيلاو ىراصتلا دئاقعب فيرعتلل عّسوُم ثحب باتكلا

KRIفّرعف «ليجانألاو رافسألاو دوملتلا نلع ثحابلا هيف دمتعا  JRجرمو مهفئاوط نم ةفئاط  ré 

 Bouts .ةّيتوهأللا مجاعملاو als ةّيرعلا EN سيماوقلا يف حيسملا ىنعم EL des | ايدق .مهليجانأو

Si eh ailةّيروطستلاو َةّيسوُجاليبلاك ةميدقلا  Ellisةّينوراملاب رو ,ةّيكيلوناكلاو ةيبوقعيلاو  
EE Es ENتبثي نأ لواحو هوي دوُهّشو ةّيئناتستو بلا  Âنوعرتخي دوُهيلا ذخأ - حيسملا بايغ ذنُمو -  UY 

 اماروناب باتكلا JESN حيسملا نع LE LS » si LA صقل يف حيسمللا ضرعتسا م حلا ممأل
 ..نيملسُلا دنعو ؛ىراصتلا دنعو ءدوهيلا دنع حيسملا هينعي امل



 , يباع ديمحلا دبع اجر .ةرصاعم ةيخيرات ةيقيقحت ةسارد (ةلماكلاس وُصُنلا) . ahipa stas تالوکو وزب ىلع ءاوضأ( 4
Ti2006 242005 | - 

 pipu ii ريطفلا - داعيملا ضرأو دعولا . .- راتخُلا بلا ةيرف ؟ ةيدوُهيلل ةميدقلا siii يهام
 Lu فادصألا يهام LAN ةّيروُطاربمإلاو دو هيلا ؟اهعضاو ْن ةو ؟نويهص ءايكح تالو وول ةلماکلا

Neمکرر دریا تام  ahةّيكيرمألا ةّيدوُهيلا ةنجّللا - لا  -cn gÊ- 
 ةدحّتملا تايالولا ءاسنرف ءايناملأ ًاقباس يتيفوُسلا داحتالا - ايناطيرب - دوهيلا ةمدخ ىمظُعلا لولا ريخست ريخست مت فيك

 ؟قارملا لالتحا اذامل !؟ناتسناغفأ لالتحا اذام 2001 لوليأ 11 لازل اتسناغفأ برحو ةدعاقلا ميظنت .ةيكيرمألا
 = pui des ةرطيتسلا ةلواو دوُهبلا - ةثلاثلا جيلخلا برح  طسوألا LAN ريجفتل (ليئارسإ) عورشمو ةّيدرُكلا ةلودلا
 فادهأ نم قت اذام- يكيرمأ راهثتسا (لييئارسإ) - Es S- TALI ةّيدوُهلا ةلوّدلا

patققحتي ملاذامو ؟تالوگ  LASدوهيلا دنع تأدب رادحنالا ةريسم .. 

 .2005» , يلويمالسإر ماس , عقاولاو ةغللا نيب نآرقلا ( 6 5
 ًاديدج ًابعو رشنت يكل ءاهريغ ٌساوحب ال اهّساوحب A AN ةساردب موقت يكل ةّمألا وعدي ثحبلا اذه ءاج دقل
 لبقتسملاو رضاحلا بسانُي ام قبس ام لالخ نم  ةلمكُم ءرضاحلا بسانُي اهب يضام ا ىلع ةدمتعُم ؛ةديدج Silo ةفاقثو
 ee رضاحلاو يغالا نيب لصاوتلا نم ارسج ةديشُم جتتمو لاف رودب تماق دق إلا نوكت كلذبو ءناكمإلا ردق

 MEL ةمألا رعشتس ذتتيحو ءيقرتلاو ءاطعلا عقوم ىلإ ذخألا عقوم نم تلّوحت دقو ء(ةروريصو ةروريس)
 اوناه JD :ىلاعت لاق ؛نيهاربلاو ةّلدألا ناطلشس تحت كلذ JE نوكي نآ ىلع .ايفَرو ًادسج ال ًاركفو ًالعف ةدوجوم
 ,(نیقداص fé نإ مكناهرُب
 2005. يفوُيسلا عيدب !؟لتق مآ تام له : A هيلع congé ريصم لوح ةءارق )66
 ةراسو رجاه عم ليصفتتلاب هتّصق ؟ليلخلا ميهاربإ وُه ْنَم ءىسوُم يبتلا ةياهن ودبت اذكه ؛ةضماغ ءةلوهج :ةّيبابض
 ةنابد يه ام A هيلع ىسوُم ةأشنو ةدالو ae دولا ةيمسن لصأ يه امو Üs بوقعي ناك له «هترجهو

 ضرأ يف ىسوُم ؛لتاقلا ىسوُم «ةشبحلا نم ىسوُم ةدوعءدئاقلاو نهاكلا ىسوُم م ؟نوتانخأ وه ن ؟ةّيديحوُتلا نونانخأ
 ثادحأو ةشيحلا نم ىسوُم ةدوع ؛ليئارسإ ينب جوخ ةّصق ءرصم نم ىسوُم BH ءرصم ىلإ ةدوعلاو یسوم ؛نیدم
 AAN ؟ةيدوُهيلا ترهظ فيك Ce ىسوُم م ناك له ايليتارسإ كي مل ىسوُم !؟ ىسوُم وم نم . EI رصم
 ةّيسايس ةكرح ةبنويهصلا - ةّينويهّصلاو ةّيدوهيلا- نوُيوسوملاو یسوم . .ىسوُم لايتغا مأ ىسوُم ةافو ؛ىسوُم توم يف

 مل ىسومم يبل نأ تبثُي باتكلا :راصتخاب. . يدوهيلا بعشلا - ةيدوهيلاو -iseal ةاروتلاو ds his» ةيربعلا -
herالو . . ًاًيليئارسإ الو .  Cogeهي وسول اهمسا ةصاخ ةّينيد ةوعد بحاص ناك اإ .  amigهعابقأ  

 وسوم اب
 ,فرلوب ن وف سايردنأ «تارابختسالا ره Sergei 2001 لونيأ /11/ هيه يس 7

 2006 2492005 ]ط.يدلاخلا نايفس - ءارضخلار اصع .د: ةمجرت

 ةحضاو مهراآ تناك A فلل ناب فيك ۲2001 لولبأ 11 يف ف ةفئاز راثآو عّدخو بيذاكأ نم ىرج اذام
 ريبخ ؟دارفنا ىلع راثآلا كلتب قيقدتلاو JE نيح تش ذه مهراثآ َّنأ فيكو ؟لوليأ 17 ثادحأ يف
 نوكت نا انكم سيل - 2001 لوليأ 17 تانج نع EaI CR باتا AA pasy تارابختسالا
 اهتبّدقُم ds «تارابختسالا ةكبش ىلإ دوقت ةريثك dols راثآ !؟ةّيكيرمألا ةموكحلل re ةيتاوُم ٠ تءاج تايجفا

 Je 19 «يمادُق قافر باهرا رثا -ءارولا ىلإ ةرظن- 2001 /9 /11 حابص يف يعاب pad م هيإ يآ يس
 2001 / 9 / 11 ثادحأل يمسّرلا فضَولا يمالسإلا رثألاو ندال نب ةماسأ I لبق تانهكت - يرسم ريضحن
 را زاهج - كروب وين ثادحأ - امه ةيابن ال تاضقانت بارغتسالا ىلإ وعدت راثآ ؟تارئاطلا يف ناك ْنَم ۔

 تارئاطلاب Éd ةيناكمإ  ةرتتسُم ةّيلمع يف تارابختسالا ةزهجأ ؟ملع ىلع ما LÉ مأ ؟ىمعأ وُه له :يكيرمألا
 زاهج فرعي اذام ؟يملاعلا ةراجّتلا Sri ahu ؟/ 77 | ةلحّرلا عم ىرج اذام  اهجراخ نم
 نم باتكلا.ملاعلا ىلع ةرطيّسلل ةريبكلا ةبعللا ؟ةصرُلا ش ب ةموكح تلغتسا فيك ؟داسوملا ىليئارسإلا تارايختسالا
 .2001لوليأ 11 Rs للتو és .جلاعُت dis ءٌتَرَدَص يتلا تكلا ٌمهأ



 2005 , يروشلا رابجلا دبع ريهز « ىلوأل Ga برحلا ةياهن Lo ةّيبَرعلا بازحألاو تايدتنم او تاّيعمجلا ىدل ةسايسلاوركفلا )68
 ام !؟نيرشعلا نرقلا ادب ىتح رشع عساّتلا نرقلا نم يالا فصتلا GA قرقلا يف SAN عاضوألا يه ام
 ةفسلف يه ام ski تملتسا فيكو ؟يقرتلاو داحتالا ةّيعمج يه ام ؟لئاوألا CEE نيطالسلا مكح ةعيبط

CEعم  oAنم يناثلا فصتلا يف برع قرشملا يف ةّيسايسلا عاضوألا ام ؟نيرشعلا نرقلا ةيادب عم  
 زاجحلاو نميلاو نانبلو ةيروُس نم لك يف ةيسايسلا عاضوألا يه ام ؟نيرشعلا نرقلا ةيادب LÉ رشع عساّقلا نرقلا

En Reةّيركفلا بازحألاو يداوتلاو تا تاّيعمجلا  QEنطولا  yllوُه ام  Àركفلا  

 Li لثم تاّيعمجلا ضعب Sol قرشملا يف
 ةيعمجلا : ةريبكلا تاّيعمجلا .دهعلا aa  يبدألا ىدتنملا  ةّيناطحقلا ةّيعمجلا -

 ,6ظ 2006. , يبلدإ رين dans à s ماعلا جاتجي لاج

 À لئاقلا معّرلا نالطُب تبث
 فيولا pi اسف بف ييو اعلا ات لاو ضرألا يف رهظ دق لاجدلاروعألا

 ,ةيفيطسلفلا ةّيضقلاو ةينويهصلا ةكرحلا م هتايكولس مهتاطاشن مهقرف مه دئاقع مهخيرات PATE (رفس( 20

 ير 2006 2طو 2004 1, يبارغ ديمحلا دبع اجر
 مهتر دوُهبلا خيرات نع هيف es Lg نع فأ ام يف لمشألا باتكلا هلأ لئاوألا راد  معزت
 نعو ۽ és ra نعو de LS مهفئاوطو rés مهدئاقعو ةّيئيّدلا مهب نعو اعلا يف مهراشتناو

 هلو 3 .ةّيئيطسلفلا ةّيضقلاو ةّينْويْهَّصلا ةكرحلا نع ثد دايك rs مایک ولس نعو EAN مهتاطاشن
 ةّيرظنلا Hal مي يدقلا جيراتلا رداصم جو مدآو TA | دنع سودرقلا ةركفو ih dot ةنج :فّلوُلا

UNةّيربعلا  OAIلاو َنوُينارْبعلا «ميهاربإ ءةيربعلاو نآرُقلا  oiنويوسوملاو  oiبابسأ  
 sf ديحوتلاو نوتانخأ ؛ىسوُم ءسوسكحلا ليحّرلاو بوقعي «ليئارسإ ينبو دوُهيلا نيب DIE وبلا فارحنا
 sos نب عشوُي À ,عاتجالا ةميخو دهعلا توبات «نيطسلف وزغب رمألا «ةريزجلا نارصم يه رصم َّنأ ناهرُب .ديحوتلاو
 «ةرشعلا طابسألا «ةيمارآلا قشمد ةكلمت .ةّيدوُهيلا ةكلمملا ماسقنا بس ءسيقلب LA واد كولا دهع قاضُقلا دهع
 «نميلا eÉ «ملاعلا يف دويل راشتنا .دوُهيلا تتشت «ناموُرلاو دوُهيلا ءنوُينيمخإلا Pr «يبابلا يبسلا «ةاروتلا
 EN cel «نوءاّرقلا دوُملتلا ahl ةمجرت وهلا BU ءدرافسلا ,زانكشألا ,ةشبحلا ّيبّرَعلا ةريزجلا

 ls “ei حيسملا «نوُينيسإلا soja osaa «نوُيرماَسلا
NLAتالوُكوُتوُرب  AS 

 يل بل تاما مامي كيرلا كسلا جمل نيل ليما يس لارا انو

 5 , Le ريغو ملسُمو ّنَرَع JA اهنع ىنغال
 22006 ةطو 2004 دامو 1b متمرس, AE ةديقعلا - خيراتلا٠ افلا تايادبلا ذنم 4 الا بهاذلاو قرقلا 1

 ينلا دئاقعلا kai حرش عم ءاهماسقنا بابسأو ةيمالسإلا بهاذملاو قّرفلا ءوُشُن
 عم ءامتاماسقنا رارسأو ءاهاصفنا ءارو ةنماكلا ةّيقيقحلا بابسألاو ءاهعابتأل GAH عزوتلا نيبو ؛ةقرف

 bec de تربت يتلا ةّيقيقحلا اهدئاقع ىلع فوُتولاو اهيحاونو اهفادهأ ىلإ - - ةّيعوضومو
Jiنيب فالتخا  lat » scسلا لهأ نمض ةّيهقفلاو ةّيمالكلا تاماسقنالا ءالبرك ةاسأم  all 

 ces Au ss :بهاذملا ee يأزلا نيب 0 رتاملا ا قي Eh ue قّيوشحلا

AE ل ی ا D die 



té,كّسمتتو هيف كّرحتت .فيتحلا ماسلا نم ةعبان  aبسح  less daهيلإ  Jeنومتتي نوملسُم  
Yهللا دبع نب دمحم 1 يه ةدحأو  doهلآو هيلع هللا  «pisنودبعيو  Ufدزَملا ءدحألا دحاولا هللا وُ ادحاو  

 ةدحاو ةلبق نولبقتسيو «ميركلا TÁN وم دحاو باتكب نوتمؤُيو .دحأ اؤَُك هل نكي مو Ia مو دلي مل يذلا « دملا
 .مارحلا هللا تيب يه
 .2005 2طو 2004 1ط Aa دعس م ويلا ىح م السإلار وه دم ةّيحيسلا بهاذلاو قزقلا ( )72

 ريكلا يحيسما قاقشنإلا y وصلا ليثاهتلاو ةن 'وقيألا سيدقت نأشب فالخلا - ist ةبقاعيلا ةرطاسّنلا  ةّيسوُيرآلا

 يف ةيكيلوُناكلا ةسينكلل اشا ES ةكرح-
“oi 

 du ءاقدصألا ةّيعمج ديدجلا 5
a ont ouةّبلوصألا ةّيحبسملا ةّينويهّصلا - ماعلا يف ةّيحيسملا ديحوت ةطبار  - 

 ةّينطولا ةّيحيسملا ةدايقلا رمتؤم يلا ةريدتسألا ةدئالا ol ةّيحيسلاةّينويهَضلاو يناطيربلا ALIENI بهذم

 . و (ليئارسإ) لجأل يكيرمألا يحيسملا فرصملا - (ليئارسإ) لجأ نم oi D fm = (ليئارسإ) لجأل
  Aوأ  ENS Dنايبلةيتوهال وأ  ŠHءلطابلا نم  Abeضرع  » HAديد يخيرات 0

 یتح مالسإلا رجف ورب نم اءدب ؛اهعيمج ةيحيسملا ق يابس «ٌيعارتجا  EONلگ اشن عیرات فاول ف
Be و دئاقع نم ةقف ل زمی ام حرش عم ٠ de ji ةمجرتو ءاهتاماسقنا ءارو ةنماكلا رارسألاو ءةقرف 

 .اهعابنأل ذا ددعلاو :ةقرف لك ءاتبأل قارغا عّروتلا ىلإ - نكمأ ام اشإلا عم ؛ةرادإو ميظنت ةقيرطو «فادهأو
  (73نزام , (لّتق ام سنجلا نمو) ماكحلاروصق يف ءاسن 2 SUطو 2004 1ظ. 2005,

 «ءاسنلا نوُيُع ةمواقُم نوعيطتسي ال... E ايس لاج رلا ضعب
enes sb bride daماع يف حبصأو لحر مهضعب «برغلاو قرشلا نم ٌءاسنو ماك  OL 

 نم Le ىلإ باتكلا ضّرعتي ,رحبلا ن وش اع اسا وكي ذاب ملي دل لع فقي لاا
 وكذب ال اتم ja «ةرباع ةوشنو داسف ةظحل لجأ نم ديلاقتلاو قالخألاو تاداعلاو rs ءىدابملا نع تلخت ا

 oh نيلرامو هتجوزو يدينيك نوُجو .ديافلا يدوُدو LL PAU «نوتنیلک Je صصقو olats قوراف كلملا
 سيلأو نماّثلا دراودإ كلملاو «نيرازامو ناريتيم سيئّرلاو .ديمحلا دبع sels sgair اضر dé ناريإ هاشو
 «ةراسو وردنآ ريمألاو Gil اهقشاعو تيرغرام ةريمألاو بيليف ريمألاو «ةيناثلا ثيبازيلأ ةكلملاو .نوُسيميس

 ناسئيفو نيلوراك ةريمألاو ,يدينيك نيلكاجو سيسانوأو egala À ريزانابو «ن ابتنوُم يديللاو sy لال رهاوجو
Er)نیب يرآو اترام ةريمألاو » tصّصق نيب باتكلا طبري  LEكام تناك يتلا رارسألاو ايافخلا عم ءالؤه قشعو  

 .ةسايّسلاب ةياهتلا يف- هلک كلا العو ؛لزانملاو روّصقلا راوسأ فلخ

 004 N نزام !؟ةّيسايسلا تالايتغالا اذامل 4

 ne هنع بنك د de sd ر A ىلع نيرا بابلأ لغش fu عوضوم al لايتغالا
 EN يه ام ,نيّدلاو ةسايّسلاو
 نحت ريع ديهشلا Jus. Ne D لايتغا ةّيفيكل Ga ةّصقلا . EE لايتغالاو 6 342
 «سيردإ ءافو ؛ةمالس نسح يلع < «ىفطصُم (Je A لايتغا .ّيمالسإلا داهجلا سّسْؤُم GE يحتف .د لابتغا
 ءيكلاملا ناندع «يكشيّشلا بيدأ يوان يماس «ميعزلا ينسخ : :تالايتغا تت فيك . (نیطسلف ءادهُش نم مهريغو



Liلوألا هللا دبع  Dيلاجملا  ss Piesنوطنأ ءتاداَّسلا رونأ «قارعلا كلم يناثلا لصيف كلاب  

 ماعبحر «نيبار قحسإ ءةقيبح يليإءلّيمجلا ريشب ra هينير .يوسوم ا سابع طالبنج لايك «يمارک ديشر «ةداعس
 سيرتاب «يدينيك نوُج «يدمحلا ميهاربإ er حافلا دبع دیدیع حرف ŠE ةك نب يدهملا ءفايض E «يفيئاز

sgرثوأ نترام  esياروُد روُتيسنولا كارثألا ءارفّسلا ضعب ب ,رايتخب رويهش ؛يدناغ !ريدنأ ءاراغب . 

 قيقحت à يدفّصلا كبيأن ليلخ يدلاحالص LL ja) نم) باكسنا يف عمسلا فيلشت(5
 ret نم علا يف للا JG وهف ظن هل سیلو هاب يف ير باک

 رعّشلا ضعب فيضُب À لب «ءارعشلا نم ريثكل ةدوقفم نيواود نيب لصر ةقلح باتكلا fs Kikia ةّيقطنم ةغيصب اهنيب طبريو

 3° HR, DATE .ةعوبطم نيواود ىلإ
LN 6ديقوجلسلا دوه لالخ ةيقشملا تاداعلاو  d jiii- Pen)يوايح م يلس سارق  tata2004 . 

 .Sp .ةدّدعتُم فئاوط قشمد j SY as LAN رثكأ نم دعينا هذه يف ٌيمالسإلا AN al ةسارد نإ
 باك gatai pull تاثف ةسارد ىلع جّرع م« AN تاروطتلا à Flo su +  ةيادب - ثحابلا

 AD ؛ماَّطلا يف لشن مث (مهريغو rh نوما باحصأ AU فلا بابرأ «نيد لاجر

btsتاناخللاو . Salلئاسوو ءقاوسألاو «ةّماعلا  vou ENتابسانملاو دايعألاو ,راعسألاو ,ةشيعملا ىوتسُمو » 
 .نيروسيلاو ءارمألا روض فاصوأو ءاهريغب اهتاقالعو heb iy يمت ةلئاعلاو EL لئاسوو
 , ةينباصلا» ةيتشدارزلا ةينيصلا» ,Liga ةيسودنهلا» ةّينامورلا. LS pal ةرصلل, ةميدقلا تانايذلا يف تادابعلا( 7

 . 2004 ,يحولا قازرلا دبع
me feدنع  st E palدنع بابرألا بر - ةهَكلا مايصو ديحوتلا ىلإ نوتانخأ ةوعدو  Boat 

 - مهمايصو كارشإلاو ةفسلفلاو ةميدقلا sun ةنايذدلا  (ةفصاعلا qu دّيس ليلنأو ءءايسلا هلإ A ءامدقلا
ce sn otagiمهمايصو  - Euمهمايصو مهتالصو نوُيئباَصلاو نوُيتشدارزلاو نوُيتيَصلاو نوُيذوُبلاو  

 ..و مهّجحو مها عاكزو
 , يحولا قالا دبع 0 nb 20 تابع(

  ةّيعامبجلا ةالّصلا  ءاسملا ةالص - حابصلا ةالص Ce ph N ةراهطلا) اللا - دوُهيلا دنع ةّوبتلا - EH ركفلا يف هللا
 ديع ةالص  توعش ديع ةالص  تبّسلا ةالص رمقلا ةالص نارفغلا ةالص  برغملا ةالص - رصعلا وأ ةريهظلا ةالص
 -g تمصلا موص (ّيعاتجو 635( موّصلا  ةقدَصلا  ةاكّزلا نارفغلا مويب حاتتفالاب TÓL ءاشعلا ةالص لاظملا
 وه امو ؟ Kostol تادابعلا ين مالسإلا يأر À ام (ةرصنعلا) عيباسألا  لاظملا_حصفلا : دايعألا  (سدقملا تيب ىلإ
 ؟ةالصلاب das ةيدرهيلا تادابعلا ين ةّيمالسإلا تاريثأتلا يه امو ؟ agl تادابعلا ىلع ةميدقلا تانايذلا ريثأت
 .سانلا ةّماع اهلهجي يتلا تاعوضوملا نم اهريغو

 ° .e2004 يحولا قازرلا دبع à ةيحيسلا ةنايذلا يف تادابعلا (9

a Aحيباستلا - ةريهظلا ةالصو حبّصلا ةالصو ءاسملا ةالص  (ةّيعاَمج ةّيظفل - 95 ةّيلقع) ةالّضلا  ةّريلاو  - 
 مايَّصلا (ماعطلا عاونأ نع pal = تمصلا موص) مايّضلا - ةاكزلا ميلعتلا ريمازم - دمحلاو ةقثلاو ةثاغتسالا تاولص
 موص - ةرّضْنُعلا موص - داليملا موص - نيعبرألا موص u -55 LS EN ةسينكلا يف مايّصلا - كيلوئاكلا دنع
 ةنراقُمو - ةّيحيسملا تادابعلا ىلع ةميدقلا SULI رثأ  ٌجيحلا  طبقلاو نمرألا S مايص - ىونين موص - ءارذعلا
 تادابعلا  ةّيريثيملا ةنايّدلاب ةّيحيسملا ةنايّدلا رثأت - لْعَب ةَدَبَعو ةّيحيسملا نيب هباشتلا هجوأ - اذوُيو حيلا ES نيب

 .اهيف مالسإلا يأرو ميركلا نآرُلا يف ةدراولا ةيحيسلا

 ,ديعرفس محم: ةمجرت ؛ ,لضفلاوبأ تحدم كلاخ .. TA أ polab ةلاحلا ةسارد يمالمإلا D ةيعجرلاو دادبتسالا 0

 .2004 .ناميإروتأ ؛ ميدقت

 ةر ةدبحولا ةلّصلا ميركلا لوسُرلا ناك دقن .مهسفنأب نيدرفنم ؛مهدحو agel Åi حيصأ ميركلا لوسرلا تب
 ةئيشملاب ةّيرورّصلاو ةديرفلا ةطبارلا كلت . اضيأ - cube لب هبسحف ةيسايّسلا تاءالولا مطحتت مل des للاب
 ناكو « GA راعّشلا ىوتسُم ىلإ ةعيرشلاب تطبه À زاربإ تاسايس َّنإ .ةعيرّشلا ملع ادب E نمو .ةّيفإلا



 ةيلاكشإ يه ام ine Zi ءاهقُفلا انفالسأ دوغ وع يف أبت تلا M BÉN ىوتسش ىلإ اهب عفترت ن أ ىرحألا

 نوجا ثيدحو ثيدحلا جهنم ملع ؛ةيواعُم ثيدح «فوُقُولا لوح سنأ ثيدح «ىوتفلا ؛ةطلّسلاو يلا ؟ةطلّسلا
 gie دادبتسالا ةينب
 ST تاو نإ: . ةّيماعلا طوطخلا نم هريغو يبرعلا طخلا خيرات ( 1

 OH نيب ام دالب bits ao لك هب sA gan bas ta SUN ىمسأ باتكلا اذه عمج دقل

 ام دالب طخ نعو Éa ةراضحلا نع هيف diy LE a ls ءيِبوُنوُكلا دهعلا لبق اكيرمأو ءنيّصلاو ءرصمو
 ,be ةيفيلغو ما ةيدجبألاو ,ةنعارفا طخ نعو خلل ةيرْخَسلا grg. ve و Gel / DEN نيب

 ةنيدهو قدقعملا ةّيئابايلا ةغّللاو qid ربع ًاروُرُم dẹ. zis É فرحألا ةدالو ريطاسأو pis“ او ّيطوُميَدلا
 A ىلإ 5 ب اق مالكلا نم ةيقيرفإو ءايبسوُنوُك سيسأت لبق BSA DÉS ريصمو Ut كيتزألا

 ىلإ ًالوُصُو .ةّيدجبألل نورشاتلا مُهو LS Dogs de فلاب اءدب :ةّيدجبألا ةروث ىلإ ئراقلاب ًالوُصُو

 ةّيمارآلا قيرط نع ةّيقينيفل | نم ىقترا يبرعلا طخلا نأ نايبو Of EN» !الوُضُو ةشيحلا يفو ÉEN يف طوُطخلا

Hetودنحلاو ةّيسرافلا نيب  Loلثم)  AESIلصو فيكو .  DHفرحألا راكتباو نيله ىلإ  Ra 

 باتك . مالكلا ةآرم وه ّطخلا َّنأ نايبو A ىلإ ًالوُصُوو KD نم ًاروٌرُمو EN ةّيدجبألا نم تدلُو فيكو

 .هنع JEG نكمُيام لقأ اذه . .ةءارقلاب ريدج
Ce D (822006 2طو 4 4 اذ  داشوُت باهولا دبع , نورشلاو يداحلا نرقلاو حيسملا . 

 قحن ام رادقم ةفرعمو ؛عقاولا عم عم تامل هذه ةنراقو مديدملا دهعلا يف ةروكذملا حيسملا SE يف فلولا تحيي
geلايعأو ليجنإلا  lh eg quelتوكل نع  ge ectحيلا ةو حلا عو نوعا نع  
 تاءوبت حيضوتل «(ةاروتلا) ميدقلا دهعلا يف ةدوجوملا تاءوُجلاب ةناعتسالا ثحبلا اذه يف مت ابك .ءاهّسلا نم هتدوع نع
 à 5 .قيقد لكشب حيسملا
 .2005 2طو 2004 1 « بحاصلاي دمح : ةمجرت جرت , نورخأو يجآ ب يليف ' ةيكيرمالا ةّيزكرلا تارابختسالا ةلاكوريطاسأ( 3
 ننس ىدم لع ,SANS ND يقاوم رمز ضعب قاقشا هک اج باكل ذه تحي

sale؛ماتيف برح دعب ةّصاخو  deةلاكولا هذه مهنم ديدعلا كرت  phyىلإ باعّنلاو قاقشنالا نم ًالدبو .نوطخاس  

 ناكم ديدحت ةّيفيكب أدب .يكيرمألا a ىلإ ةصاخو ؛عمجأ ماعلا ىلإ مهرارسأ غالبإ وهو sé ب دولا داحتالا
 يآ يس لاو .(رييمدروُك) ريوُسلا سوشاجلا وم نمو .زكرملا ءاسؤُر s cul يآ يملا رارسأ كنه

 ربمفوُ 17 ةمظنُم ناببو انيلأ ىلإ ًالوُصُو ؛نستليو دراشتير ةلأسمو Jo ةطق ىلإ لقتال. اهيف تارييغتلاو لاغترإلا يف هيإ

 يكيرمألا لماعلا . .نانوُيلا يف تارابختسالا تاّيلمع وكنارف دعب اينابسإ . هيرا ةووأ يف ل يأ يمل لعق امو. ةّيرولا
 ناسا هيا يآ يس لا لاومأ عزتتت فيكو . ةّيبرغلا ةيناملأ يف .اسنرف يف تارابختسالا .ينيشترامو ايلاطيإ .يرمغننوُم .نانوُبلا يف

STمتي مل. .ارسيوس .رابخألا هيإ يآ يس لا عنصت فيك .ةكرتشألا قوسلا هيإ يآ يس لا معدن فيكو .يناطيربلا ةّيكارتشا  
 ةلوا ىلإ ًالوُصُو As» ةءارقلاب ًادج ريدج باتك .ةديدجلا هيإ يآ يس لا مث هيإ يآ يس لا تاّيونعم سيياقمب باتكلا
 ps ىلع ان رثكأ ٍروُطُسلا نيب ام فافشتسا

 .2005 2طو 2004 ,Ils ةفمادلا صحم يلع ماسح, 1935- 1888 ةيبرعلا ةيضقلاو سنرول 4

 يف اوفلتخا نيذلا ناكيرمألاو نيرا نيقرشتسُلاو ةلاَّرلا نم طاشنب € نالا مکا ةف يف ÉJ ةقطنملا تلفح
 ىلع ةانب ءاج ْنَم مهنمو sb يضرُتو «هتفرعم + تامولعم نع ًاثحب ele ْنَم مهنمف ېهطاشن ىزغم
 سناروُل دراودإ ساموُتو . Es وأ ةّيسايس تامولعم اهئارو نم دصقي ةّيرابختسا فادهأل هتموُكُح نم هيجون

 Kail هتافصو ZAN هنأشنو هتدالو نع D ثدحتف ءيجراخ هيجوتب بيرلا ةقطنما يف اولمع نيذلا نم
 .ةّيبَرعلا ةروثلا ٍتاّيلمع يف هلمع ةّيفيكو ءىلوألا ةّياعلا برحلا عالدنا دنع يئاطيربلا شيجلا يف سنرول طرخنا فيكو
 3 الاو يعل رداصلا نم ريثكلا ىلع-ةروشللاو ةروشلا EN EAN D قئاثولا نع ًالضف - فلولا دمتعا
 هرداصمب Ii Es باتكلا لعج ام (ةعبسلا ةمُكحلا ةدمعأ) اهتهأ يتلاو ei سناروُل Sy ii يقو
 .هتاجانتتساو هتاليلحتو



 . 2004 , ناقسرهش يرام d : ةمجوت . لوزناد وتريبلأ . ةّيدوهيلار اظنم يف دوُؤيلار يغ L EN ةيدوهيلا( )85

 ايافخ ةّياكيه ىلع ءوصلا ءاقلإ ىلإ يمري  ةسارذلا هذه -G وهو Ge ةّيفلخ ود ٌيسنرف ٌبتاك لوزناد وتريبلأ
 تاقولخلا LT يدوُهيلا ادغ A> ago doi ةّيصخش ءانب يف مثآلا دوُملتلا رود giis ea pally ةّيدوُهبلا ريسافتلا
 pA قالغناو لازعنا سيركتل رمتسلا مهبأدو تاماخاحلاو رابحألل ad ىتبلا حصو LS ءرشبلا ينبل ةوادع

Siةاروتلاو سينكلا وُه يدوُهيلا هدمتعا يذلاف ؛ةبطاق ةّيناسنإلا تاعمتجمما عم هلعافت مدع ىلإ یا امم ءهسرطغتو  
ol Baliنم ضرألا ىلع هرماوأو هرب ءاضقو يدوهبلا نطو مهو  JEةدابإو  SUR Laنيرداق ريغ رشب  

 ىصقأ يف ارتألا رخآ لثم يدي ت الو يملع الو Les دقتعُ يآ مهيدل سيل نيذلا رشبلا عون pé هللا ةبراقُم ىلع
zh diال انأف :ةلقاع ريغ تاناويح لثم نوُدعُي ءالؤه .اهتاخانم يف مهنوهبشُي نيذلاو بونجلا ىصقأ يف  

 هجو for 6 اب .درقلا نم ىلعأو رشبلا نم ىندأ Le ÉH تانئاكلا نيب نم pt ذإ ؛ ؛رشبلا ىوتسم يف مهفتصأ
 Le ps .ة LU AE مالعأ نم BL pa نبا هلاق ام اذه ءدرقلا نم ىلعأ ةتطفو ناسنإلا حمالمو
 .يفخ ام فاشكتسال
 .2004 . ناتسرهش يرام .د: ةمجرت , رازالر انرب , اهبابسأو اهخيرات ةيماسلا ةضهانم )86

 اهناذ due JUS هتفرعم مدعو AN اذه بييغت نو . .هّيجهنمو هعجارم ةعس يف ةّيساسأ ةهاسم باتكلا اذه لّكشُي

 Es نأ اودجتسو ءاوؤرقا :لوقب Si ÉLU ضهانُم رازال -Śl . ًاضيأ يدوب وهو - هنع دوُهيلا لاق .ةحيضف -

 < ميدقلا نش À ةّيقيقحلا ةّيماَّسلا ةضهانُم بابسأ نع فا هيف ei .ةّيعابتجا

 مل نمو du ةّيناموُرلا ةنايدلا مادطصاو ةيكاطنأو اموُرو CS Eo سوسكا نع مّلكتف .ثيدحلا رصعلا

alkدويل نمثل نرقلا يف ةسبنكلا مادطصا من  GEمكاع نع ثّذ  à syمهبيذعتو دوهيلا نع  pes 

 ات ةسارد  ةيدايحب  دّرجتب

FË da aثّذح  geةيسنرفلا  ap À Era Dامهبف ... ésنع هئيدح يف فلما  
 ...عمتجلا تالّزحتو دوُهيلا نع نع BAD يف يلا حولا نع نعو EU ةضهانُمو ةّيموقلا نعو يدوهبلا قرعلا

 .(ةّيدوُهيلا حضفي يدايح يدوب بتاك ÉD ّيماَسلا ةضهانُم ريصم نع ثيدحلا
 .2006 2طو 2004 1ط يرباجلاحالص» د , يملعلاروظنلا نم يجولوكيسارابلا ناسنإلا ةيقراخ( 7
 وأ ةّيحوُر ةسمه JE نع lacs ىأني حارو uiai م نيرشعلا نرقلا تايادب ىّحو رشع عبالا نرقلا نم
 نع I يرشبلا لقعلا ىوق رثكأبو «ةبالص ةعيبطلا بناوج ىسقأب - رثكأف رثكأ  قصتلاو .نوكلل ةّيرعاش ةسمل

aa Aaىلإ ةذف ةذفاتلا  ne sai eفطاوع تدمج 5 اا ىلع ةميخو ا  

En À لقحلا اذه م mn rs. و pan ةحاتلا 5 Gus 
 رتفب يتلا ةّيساسألا

  is.ةّيكاردإ ة 3 لكش  DE«(فافشتسا) € يرصب ءالج  jaي
  ğuةئيبلاو .ءابحألا نيب وأ ءرطاخت لكش ىلع ءايحألا نيب لاصّنالا نم عون يه ياس ل ةّيكاردإلا ةّوُقلاو . افاكشأ لكَ

Les لبق ثادحألاب ونت لكش ىلع ّيرصبلا ءالجلاو رطاختلا ينأي دقو «(يرصب ءالج) فافشتسا لكش ىلع 

 ةعيبط حاضيإ ىلإ باتكلا فدي  giهعّدقُي يذلا  gi ANAقاو تابثإل  aياس  3 y iل



 نومتني gel JR هيلإ عجرتو dd بسح «هلوصأب ue 5y ههيف Sjan « ءفينح ا مالسإلا نم ةعبان اهو
 a دحاولا هل و ادحاو ac «co هلآو بلع نا ىلص) هللا دبع نب دمحم ةّمأ يه ةدحاو ةّمأل
 ةدحاو ةلبق نولبقتسيو «ميركلا OT AN وه دحاو باتكب نونمؤُيو .دحأ ًاوفك هل نكي مو لوي لو دلي مل يذلا ءدَمّصلا

 pt هللا تيب يه
 .2005 2 طو 2004 1ط. مسز die à رويلاىَّنح مالسإلار وه ةيحيسلا بهاذناو قرفلا ( 7 2

 الا A NES ةّيناكلملاةبقاعيلا ةرطاستلا  ةّيسوُيرآلا

 [PAGER رشلا ةيئانوُيلا ES ىلإ
 - ةيكيلوثاكلاو ESAN نيب ةبسينرلا تاقورُلا

ae aa 

 ريبكلا Te قاقشنا١

 شيج Me a a بسلا ةوحضل وأ قيل تا رح
 - ةّيلوصألا ةّيحيسملا Éi popali ماعلا يف ةّيحيسملا ديحون ةطبار :ريغصلا ESS AU سئانكلا  ةرصنعلا صالخلا
 ةّينط LÉ ةيحيسملا ةدايقلا رمؤم يلا ةريدتسألا ةدئاما aalit ةّيحيسملا ةينويهّصلاو يناطيربلا ةقبا UJKANI بهذم
 ssm ارسإ) لجأل GRAN ّيحبسملا فرصملا -(ليئارسإ) لجأ نم aol ن نويحيسملا(ليئارسإ) لجأل
 9 يديد 5 Qué ضرع bot ؛لطابلا نم SH نايبل ةينوهال وأ ,ةّيمالك até وأ نيد ةرظانُم سبل باتكلا
 لگ امان خيران فلولا هن نک EIIN ىّتح مالسإلا رجف ْعوُرُب نم ًاءدب ؛اهعبمج هب ةّيحيسملا قّرفلل سايس «يعامتجا
 ئدابم وأ ءسوُفط وأ .دئاقع نم ةقرف JE ريما حرش عم ؛ ءاهيسّشؤُم ةمجرتو ءاهتاماسقنا ءارو ةنماكلا رارسألاو ءةقرف
 .اهعابنأل iai ددعلاو ءةقرف JE ءانبأل قارغا -OAJ .نكمأ ام ةراشإلا عم «ةرادإو ميظنت ةقيرطو «فادهأو
 .2005 2طو 2004 1 ط . بيقنلا نزام . ثق ام سنجلا نمو) ماکحلا روق يفواسن )73
 ءاستلا نوُيُع ةمواقُم نوعيطتسي ال -..- ةئاعلا نم مأ ءال ءءاسؤُر plis fit ءابدأ مآ اوناک ن ايس .لاجرلا ضعب

 D ملاع يف حبصأو لحر مهضعب «برغلاو قرشلا نم ٌءاسنو ماك enn ne PEST pais یت الو

 نم 126 ىلإ باتكلا ضّرعتي ؛رحبلا نم ةّيروُح داطصيل .اناسنإ نوكي ْنأب ملحي .نآطشلا ىلع فقي لازام
 ركذي ال اثم ْنَمف ةرباع ةوشنو داسف ةظحل لجأ نم ديلاقتلاو قالخألاو تاداعلاو مّيقلاو ءىدابلا نع تلخت رشبلا
 LS نيلرامو هتجوزو يدينيك نوُجو ديافلا يدوُدو Us ةريمألاو .نوتتيلك لب صمت «ناريرانو قوراف كلملا

 سيلأو lt دراودإ My «نيرازامو ناريتيم سيئرلاو cali دبع ريشكاو «يولهب اضر دمع d'A ءاشو

 Gps وردنآ ريمألاو قّلطملا اهقشاعو تيرغرام ةريمألاو بيليف ريمألاو هةيناثلا ثيبازيلأ ةكلملاو .نوُسبمبس

 ناسنيفو نيلوراك ةريمألاو ءيدينيك نيلكاجو سيسانوأو 6531559 À ريزانابو «نئابتنوُم يديّقلاو ورهن لال رهاوجو
costنوي باتكلا طبري .. . نيب يرآو اترام ةربمألاو  aكام تناك يتلا رارسألاو ايافخلا عم ءالؤه قشعو بح  

 .ةسايشلاب-ةباهتلا يف - لَك كلذ ةقالعو «لزانلاو روصقلا راوسأ فلخ

 22004 lt» نزام FA تالايتغالا اذا )74

 عامتجالاو سلا ءايلُع هنع CE ٌثيح yd رم ىلع نيرّكفملا بابلأ لغش fe عوضوم hi لايتغالا
 Ban ؟ةلوّدلل LE لايتغالا وُه ام ؟ٌيِمايَسلا لايتغالا ريسفت يف ةّيملعلا E يه ام «نيذدلاو ةسايسلاو

 gré» ريِهُز ديهشلا لايتغا .(ريزولا ليلخ ؛داهج SD لابتغا ةيفيكل ةيقيقحلا ةّصقلا Koig لايتغالاو &
 «سيردإ ءافو ؛ةمالس نسح يلع «ىفطصُم يلع وبأ) لايتغا Ni AH سّسْؤُم يقاقشلا يحتف .د لابتغا
 ءيكلاملا ناندع (ME بيدأ يوا ا يماس Nr :تالايتغا CS فيك .(نيطسلف ءادهُش نم مهريغو



 نوُطنأ utl ÉN رونأ «قارعلا elle يالا لصيف كلما ء an يرو هللا يفصو ءيلاجملا dé لوألا هللا دبع كلملا
 ماعبحر sos قحسإ :ةقببح يليإءلّيمحلا ريشب ءضّوعُم هيتير .يوسوم ا het لاك .يمارك 3 ةداعس

Aiوب ب دمخ  ieنب يدهملا  E àحرف  neحاّنفلا دبع  Jei-سيرتاب ؛يدينيك نوُج ؛يدمحلا ميهاربإ  
sbاريدنأ ءارافيغ يت «جنيك رثوُ نترام  ap gaiكارنألا ءارفشلا ضعب  aيارو  

 .نيدلاح الص ١ (انئارث ل يمج (a عدلا باكسنا يف عمسلا فينشت(5
 és es LÉ La ةيحان نم هعنّذلا يف لولا لّصفُي يذلا ديحولا وهف وهف ءريظن هل سیلو cel يف ٌديرف ٌباتك
 رعّشلا ضعب فيضُي وه لب .ءارعشلا نم ريثكل ةدوقفم نيواود نيب لص( ةقلح باتكلا JE, a ةغيصب اهنيب طبربو

 MB نم ةر du Al .ةعوبطم نيواود ىلإ
 age لالخ ةيقشمدلا تاداعلاو ديلاقتلا( 26

 ذه يف يمالسإلا ب g عمتجملا ةسارد 9

 (PES ّيقشم Z ataih ei تائف ةسارد لع gre (ES) ,تارّوطَلا pas Les ةّيفارر غب - ةيادب - ثحابلا
 .سبالملاو el y ماعلا يف لصف مث a sd oi) باحصأ راجت ءالملاو رّكفلا بابرأ «نید لاجر
 «تابسانملاو ,دايعألاو ,راعسألاو ,ةشيعملا ىوتسمو [ETF لئاسوو .قاوسألاو ÉL ةّحَّضلاو .تاناخلاو .تاماّئحلاو

 .نيروسيلاو ءارمألا روُصُت فاصوأو ءاهريغب اتاقالعو lao i | ةلئاعلاو ةيلسّتلا لئاسوو

 , ةينباصلا, ةيتشدارزلا, ةينيصلا. ةيذوبلا, ةيسودنهلا, ةينامورلا, ةيقارعلا, ةيرصلا» ةميدقلا تانايّدلا ف تادابعلا( 77
 .2004 , يحول ا قار ازرلا دبع

 نائقارعلا دنع بابرألا بر - EGEN مايصو ديحوتلا ىلإ نوتانخأ ةوعدو «ءامدقلا lt دنع سمسشلا صوُف ةدابع

 = مهمايصو كارشإلاو ةفسلقلاو ةميدقلا EUAN ةنايّدلا - (ةفصاعلا حبلا دّيس ليلنأو .ءامشلا هلإ (E ءامدقلا
 مهمايصو مهتالصو DÉS نوّبتشدارزلاو نوُينيَصلاو َنوُيِذوُيلاو سوُدنهلا  مهمايصو مهتهآو ml ناموُرلا

 .. و مهُجحو مهتاكزو
 .2004 , يحوما قازرلا دبع ؛ ةي اولا ةنايذلا يف تاابعلا()
 - ةّيعامجلا ةالّصلا  ءاسملا ةالص  حابصلا ةالص (ءوُضْؤلا ةراهّطلا) ةالضلا دولا دنع = يدوهيلا ركفلا يف هللا
 ديع ةالص  توعش ديع ةالص تبّسلا ةالص - رمقلا ةالص - Aie  برغملا ةالص - رصعلا وأ ةريهظلا ةالص
 ملا ed | موص CEEI gH موّصلا -نارفغلا مويب حاتتفالاب ةّصاخلا ءاشعلا ةالص  لاظملا
 ls ةّيدوهبلا تادابعلا ين مالسإلا يأر وق ام (ة (AE عيباسألا - لاظملا -حصفلا : دايعألا  (سدقملا تيب ىلإ)
 FLAL ةلُثمتُم ةّيدوُهَبلا تادابعلا يف ةّيمالسإلا تاريثأتلا يه امو ؟ ةّيدوهيلا تادابعلا ىلع ةميدقلا تانايذدلا ريثأت
 .سانلا ةماع اهلهجي يتلا تاعوضوملا نم اهريغو

 »2004, يحولا قاررلاٍدبع ةيحيسلا ةنايذلا يف تادابعلا 9

 - حيباستلا  ةريهظلا ةالصو حبّصلا ةالصو ءاسملا ةالص - € د
 مابصلا (ماعطلا عاونأ نع موصلا - تمصلا موص) مايَّصلا زلا ميلعتلا ريمازم - دمحلاو y ةلافتسالا تاولص

 موص - ةرّضنُعلا موص - داليملا موص  نيعبرألا موص  ةّيقرشلا SE ةسيتكلا يف مايصلا - WASI دنع

 es ةّيحيسملا تادابعلا ىلع ةميدقلا تانابّدلا رثأ  جحلا  طبقلاو نمرألا ْيَتَمئاط مايص - یونین موص - ءارذعلا

 ةّيريثيما ةنايذلاب ةّيحيسملا ةنايذلا رأت - JH ةّدَبَعو ةّيحيسملا نيب هباشتلا هجوأ - Bg حيسملا دّيَسلا نيب
 .اهيف مالسإلا يآرب و ميركلا نآ TAN يف ةدراولا ةّيحيسملا
 , ديع رس دمحم: COTE ,لضفلاوُبأ تحدم كاخ . 0 .أ :ةرصاعلا ةلاحلا ةسارد يمالسإلا باطخلا يف ةّيعجرملو دادبتسالا 0

 2004 :ناميإروتأ ميدقت

 ةرشابلا ةديحولا ةلّصلا ميركلا لوسرلا ناك دقف ؛مهسفنأب نيدرفنُم ,مهدحو y حبصأ ميركلا لوسرلا تب
céل ؛اهنیح  phasتاءالولا  EAEIتمطحت لب .بسحف  - Laةئيشملاب ةّيرورَّضلاو ةديرفلا .ةطبارلا كلت  

ayزاربإ تاسايس نإ .ةعيرّشلا ملع أدب 16 نمو  Šiراعشلا ىوتسم ىلإ ةعيرشلاب تطبه  GAناكو «  



 ةيلاكشإ يه ام .نيعّرُا ءاهقُقلا انفالسأ دوُهُع EE QU ىوتسُ ىلإ اهب عفترت نأ ىرحألا
an, En altوسلا ثيدحو ثيدحلا جهنم ملع :ةيواعُم ثيدح .فوُقُولا لوح سنأ ثيدح «ىوتفلا  

 .يأّرلاب داديتسالا ةينب

 -2004 , سيلا ناميلس ملاس : ةمجرت , هبيثريب ينآو يلاز نآ . ةماعلا طوُطُخلا نم هريغو يبرعلا طخلا خيرات )81
 3 هلا ني ام دالب Bts «بّرعلا JE هب رختفي يذلا ع ير Eau ةعدلا تافّصلا ىمسأ باتكلا اذه عج دقل

 ام دالب طخ نعو ةيبرغلا ةراضحلا نع هيف li ثّدحتو .ةيقيرفإو ءييمولوُكلا دهعلا لبق اكيرمأو «نيَضلاو ءرصمو
 ٌطخلا اهّطخو gatya Nhy «ةنعارفلا طخ نعو bo KANAAN نعو /... و يراهسملا / نْيرهتلا نيب

raiريطاسأو ّيطبقلاو  Yyفرحألا  Éaءاهفرحأو  Doمانتيف ربع » asةّينابايلا  atةئيدمو  

 eha ىلإ مشّرلاب قّلعتي ايف مالكلا نم ةيقيرفإو del سيسأت لبق ةنّودما طوُطخْلا ري ريصمو aa كيتزألا

 ىل الوصُو؛ةيدجبألل نورشاتلا مهو نيمار naa ss اب ادب am ةروث ىلإ ئراقلابًالوُصُ

 ةّيمارآلا قيرط نع ةّيقينيفلا 1 نم ىقترا ي SD طخ نأ نايبو JA ىلإ الوُصُو «ةشبحلا ينو Éa EAN يف طوطخلا

Neودنهلاو ةّيسرافلا نيب  Éhaلثم)  ANفيكو .  LH Jesىلإ  CELAفرحألا راكتياو  pal 

 باتك .مالكلا ةآرم وه طخ ا َّنأ نايبو AU ىلإ ًالوُصُرو EA نم ًاروُرُمو بنا BU AI ةّيدجبألا نم تدلو فيكو

 .هنع JEN نكمُيام لقأ اذه .ةءارقلاب ريدج
 .2006 2طو 2008 .1b داش باهولا دبع . نورشفلاو يداحلا Che مالسإلا 2

cmsةنراقشو هديدحلا دهعلا يف ةروكذملا حب | تاءوُبُت يف فّلؤملا  Ch Édام رادقم ةفرعمو «عقاولا عم  GE 
 gi S] gril نع حبسملا ةءوُبُث «تاومّسلاٍت وكلم نع حيسملا ةءوب ؛ ءحيسملا لامعأو ليجنإلا .اهنم
 تاءوُبُت حيضوتل ؛(ةاروّتلا) ميدقلا دهعلا يف ةدوجوملا تاءوُبلاب ةناعتسالا ثحبلا اذه يف مت امك . ءاهّسلا نم هتدوع نع
1 

 »2005 2طو 2004 اط: بحاصلايدمح : ةمجرت , نورخآو يجأبيليف , رس ةر تت
 نينس ىدم ىلع AN KA لا تارابختسالا لكو A رمز ضعب قافشنإ يفك JÜ فل باكل اذه ثح يب
 ىلإ باهّذلاو قا قاقشنالا نم الدبو .نوطخاس مهو ةلاكولا هذه مهتم ديدعلا كرت ُثيح ؛ماتيف برح دعب ةّصاخو ,ةديدع

 ناكم ديدحت ةّيفيكب أدب, .يكيرمألا بعشلا ىلإ ةّصاخو ؛عمجأ ماعلا ىلإ رارسأ خالبإ وهو ؛رطخألا اولَمَق يتيفوسلا داحتالا

 يآ يس لاو . (رييمدروُك) ربوُسلا سوشساجلا وه نمو . kaa ءاسؤُر مه نمو هيإ يآ يس لا رارسأ كنه
 ريمفو 17 ةمظنم نايب LA ىلإ ًالوُصُو ءنستايو دراش تير ةلأسمو لوحتلا ةطق JE م .اهيف تارييغتلاو لاغترإلا يف

 يكيرمألا لماعلا . ON“ يف تارابختسالا تايلمع وكنارق دعب Lt ad Ga يآ يس لا es كروثلا
 نانسأ als يس لا لاومأ عزتنت فيكو .ةّيرغلا ةيناملأ يف .اسنرف يف تارابختسالا .ينيشنرامو ايلاطيإ . ,agpi اولا يف
 محي مث. :Ariye .رابخألا هيإ يآ يس لا عنصت Bj قولا هيإ يآ يس لا معدن فيكو ila I ةيكارتشال
 DAE ىلإ الوضو بدلا ةءارقلاب ادج ريدج باتك .ةديدجلا a يآ يس لا م هيإ يآ يم لا تاّيونعم سيياقمب باتكلا
 رولا ىلع ام رثكأ yati نيب ام فافشتسا
 .2005 2طو 2004 ,1b ةغمإدلا زسحُم يلع م اصح 1935- 1888 ةيب ةيضقلاو سئرول (8 4

 يف اوفلتخا نيذلا ناكيرمألاو 6 ii نم طاشنب ي اعلا مکا I ةقطنملا تلفح

 ىلع Ets ءاج ْنَم مهنمو دلوُضُق يضرُتو «هتفرعم ينغُت ةديدج تامولعم نع ًاثحب ءاج ْنَم مهنمف ېهطاشن ىزغم
 سنارول دراودإ as . Re وأ ةبسايس تامولعم BE اهئارو نم دصقي ةّيرابختسا فادهأل هتموُكح نم هيجوت

 ؛ةيصخشلا هتافصو ةّيرَسألا هنأشنو هتدالو نع ASS «يجراخ هيجوتب EI ةقطنملا يف اولمع نيذلا نم
 .ةّيبَرَعلا ةروثلا ِتاّيلمع يف هلمع ةّيفيكو ؛ىلوألا A برحلا عالدنا دنع Ge ni شيجلا يف سنرول طرخنا فيكو

raيرحل قئاثولا نع ًالضف -  NUرداصملا نم ريثكلا يلع - .ةروشتملاو رولا  SANةينجألاو  
 هرداصمب Dee ايف باتكلا لعج G (ةعبسلا ةمّكحلا ةدمعأ) اهتهأ يتلاو «هسفن سنارول تافّلؤُم اهتمّدقُم ينو
 .هتاجاحتساو هتاليلحتو



 22004 . ناتسرهش يرام .د : ةمجرت لوزناد وتريبلا . Lip M يف دولا ريغ ةيريغلاو ةيدوفيلا( 85

slٌبناك لوزناد  GAايافخ ةّياكيه ىلع ءوضلا ءاقلإ ىلإ يمري  ةسارّدلا هذه يف- وهو ٠ + وأ  

 تاقولخملا دش يدوهيلا ادغ Gr «يدوهيلا ةّيصخش ءانب يف مثآلا د رود يّرعُيو .دوُملتلاو ةّيدوُهيلا ريسافتلا
 يدوُهيلا قالغناو لازعنا سيركتل ٌرمتسملا ميبأدو تاماخاحلاو رابحألل Kail ىنبلا حص امك ءرشبلا ينبل ةوادع

ee 9ةتاسنإلا تاعمتجلا عم هلعافت مدع لإ  SRةاروتلاو سينكلا وُم يدوهيلا هدمتعا يذلاف  
 نيرداق ريغ رشب كانُه .ةّيعامج ةدابإو JE نم ضرألا ىلع هرماوأو هري ءاضقو يدوُهيلا نطو ps وُملَتلاو ةلوحنملا
 ىصقأ يف كارنألا رخآ لثم يديلقت الو Le الو نيد دقتعُم يأ ميدل سيل نيذلا رشبلا عون pré هللا ةبراقُم ىلع

gi DEال انأف :ةلقاع ريغ تاناويح لثم نودعُي ءالؤه .اهتاخانم يف مهتوهبشُي نيذلاو بونجلا ىصقأ يف  
 .درقلا نم ىلعأو رشبلا نم ىندأ Ce EH تانئاكلا نيب نم | ؛رشبلا ىوتسُ يف مهفتصأ
 .ةيماخاحلا ةّيدوُهيلا مالعأ نم PiE وهو ءنوُميم نبا هلاق ام اذه درقلا نم ىلعأ ةنطفو ناسنإلا حمالمو
 .يفخ ام فاشكتسال

 .2004 , ناتسرهش يرام .د : ةمجرت , رازالر انرب à اهبابسأو اهخيرات ةيماسلا ةضهانف( 6

JRبييغت َّنإو . .هّيجهنمو هعجارم ةعس يف ةبساسأ ةمهاسُم باتكلا اذه  Veهتفرعم مدعو  re JR 

 Es نأ اودجتسو 35 31 :لوقي هّنكل .ةّيماسلل ضهانُم رازال -Íl ًاضيأ oh وُهو  هنع دولا لاق .ةحيضف -

Deeةكماتلا ةضهانُم بابسأ نع فأول هيف ثّذحت . ةّيعامتجا ةّيخيرات ةسارد  ةّيدابحب -  | A Z 

 ر ةيدوُهبلاب ةّيناموُرلا ةنايّدلا مادطصاو ةيكاطنأ امورو B سوشسكملا نع مّأكتف .ثب ثيدحلا رصعلا
ieنو  مكاحم نع ثّدحت مث ةّيدوُهيلاب نماثلا نرقلا يف ةسينكلا مادطصا  cale soار  

 بدألا يف لصف م ٠. .برغلا يف el تومي يك هايلا ميمست اهطسبأ JA .مئارج نم نولعفي اوناك ام لع ار
 نع هثيدح يف فلا لّصفو e Le دوُهيلا رثأو ةّيسوُرلا ةروقلاو ةّيسنرفلا ةروقلا نع م .ةيدوهبلل ضمانلا

SAةضهانمو ةّيموقلا نعو يدوهبلا  EANدوُيلا نعو دولا يف ةّيروقلا حولا نعو  ENDعمتجملا ... 
 .(ةيدوُهيلا حضفي ّيدايح يدوب بتاك ÉD ةّيماسلا ةضهانُم ريصم نع ثيدخلاب محو
 .2006 2طو 2004 1ط. يرباجلاح الص. د يملعلاروظنلا نم يجوُوكيسارابلا ناسنإلا ةيقراخ 7
 وأ بحور ةسمه JE نع fat ىأني حارو « انش معلا SE نيرشعلا نرقلا تايادب ىّتحو رشع عباتسلا نرقلا نم

 نع RE يرشبلا لقعلا ىوق رثكأبو ءةبالص ةعيبطلا بناوج ىسقأب  رثكأف رثكأ - قصتلاو ءنوكلل ةّيرعاش ةسمل
 فطاوع codé ES LYI ىلع ةميخو ةّيفسلف جئاتن ةيؤّرلا كلتل ناك .ءايشألا ميمص ىلإ ةذفاتلا ةّيسدحلا بهاوملا

 LÉ تاساكعنا كلذل ناكف ٠ 9 ب ةيحورلا هذفانم تقلغأو .ناسنإلا

 عيرشلا ءارقلا Les ءقوُسلا تا اب mA gaai يناودُعلا عفاّدلا اهراطإ يف ان ةّيكولش
 G ىلإ رقتفت يتلا يالا ميق le تّلحو ءةيناسنإل ز اهتناکم عجا E تأدب يتلا ةّيحوّرلا مّيقلا باسح ىلع

 ترهظ يتلا ةديدجلا موُلُعلا نم ياّسلا ملع .هيخأل ناسنإلا لتك فاقيإو يناسنإلا فارحنالا aui تالا وأ بولسا

 ةّوقلاو ؛كينوُرتوُكيَسلا مهضعب ae ولوگیسارابلا وم لقحلا اذهل EN pe al ةحالا ىلع ائيدح

 نايحألا ضعب يفف :ةَدّدعتُم لاكشأب ي ىّمسُت هرهاوظ Et LA ضرتفُي يتلا ةّيساسألا
iai؛ًانايحأو  لبقتسُلاب بنت «فافشتسا) ّيرصب ءالج رطاخت - ةيكاردإ ةف لكش  aءايشألا ىلع ربثأتلا لكش  
uiنم عون يه ياس ل ةّيكاردإلا فلا .اهاكشأ لحب  JLةئيبلاو ءايحألا نيب وأ ءرطاخت لكش ىلع ءايحألا نيب  

 .اهعوُقُو لبق ثادحألاب jis لكش ىلع i padl ءالجلاو pea يأ دقو ء(ّيرصب ءالج) فافشتسا لكش ىلع

 ًاًيملع - RET ءياس رهاوظ ةّيعقاو تابثإل LISA همني ةي يذلا Hi ةعيبط حاضيإ ىلإ باتكلا فدي

 ال رْحّسلا نأ يلع ءةَرَحّسلاو نولاّجّدلاو نودوعشلا مهمض لخدي لب قق dai نييوُهوم Gall JE سيل ْنأ  ًاًيفسلفو
 نم لئاه ماكر نم هسفن عزتنا - رخآ ملع jS يجوُوُكيسارابلا ن او يجو وگیسارابلا تاَكلا وأ ىوقلا راطإ يف لخدي

 .يبيرجتلا ققحتلاو ةّيملعلا à ةقيرطلا لضفب DGS ADI Jely ةفلتخملا رهاوظلا



JEAN (88ءامكُح تالوكوُتوُربو دوُهيلا رافسأ نم  sig42004 , بيقتلا نزام  داوج الب سراف ىلإ  
 : نأ داوج الب سراف لسلسُم يف (يحبّض (LÉ ظفاح ضفر fe ab لمحت ost Ge قيرفتلا Ga نم

AE؛ وهلا تاماخاح هيف عمتجا ًاناكم  ENهذه نم ءئيرب ًالفط هيف  Dباتكلا حرشي ءباتكلا ةركف تدل  - 
 ofis j صوغلا لالخ نم ss حاورأو St بلص -EPA J ليصفتلا نم يشب

oje ASE NÉ bpةرّخسُم تاناويح ىرخألا بوُعشلاو ءرشب - مهدحو - دوهيلاق  ARY qet 
 لالتحا يتبنمأ :ًاموي نوراش لقي ملأ Qt ريغ يدوُهيلا ريغل يدوهيلا مس د gst ريغ J يدوب لع باقع يأ
 EEEE AE لهشلا نم نوبل هنن 3 - ًاًيركسع  هّرنتأو ءقشمدو ةرهاقلا
 «ليئارسإ) لوقن ْنأ نكمُي ؛اهدعب اناث انمف يف GS وأ انيديأ يف اونوكي ْنأ بجو ءانيديأ جراخ اولازايف نوُيروُسلاو
 يف لوليأ 11 ثادحأي تهتنا IE نوب 19 اهنم اوذقن .ًالوُكوُتوُرِب 24 مهيدل ةنياهضلا É :نولوقي ؟اهنمأ ci دق

 اهتقباطُم ىدم نيبو اهنيب نراقيو  راصتخالا نم ءيشب - اهحرشيو NP SJ باتكلا ضّرعتي امك ao تايالولا
 .نيرشعلاو دحاولا نرقلا ةيادبو نيرشعلا نرقلا لالخ اهنم iE دقامل
 .2004 , فيكس يلع. ثيدحلا يمالسإلا ركفلا يف خبراتلا ةياهن )89

 نم رثكأ ةمّدقتُت ةراضح ضرألا بكوك دهش له ؟ةّيلاحلا انتراضح قوفت ةراضح ىلإ ضرألا na لصو له

 نوكلا َّنأ حيحص له ؟ىرخأ بكاوك ىلع ةيرشب تاقولخ كانه له ؟ ES برح ةجيتن ترثدنا EN انتراضح

 اذه لع فهكلا ناك لهو Takat pat يف فهكلا باحصأ ناك له IEAA ةا يه امو :عّسوتيو دّدمتي

 ليئارسإ وُه قاحسإ نب بوقعب َّنأ حب ححص له Sa رالاو ÉH يف دولا له !؟ضرألا جراخ ناك مأ بكوكلا

 As له ؟بكوكلا اذه JÉZI ةمايقلا موي برف نع تامالع كانُه له !؟ليئارسإ وني مُه هدعب نم 79
 ág VI انلبق ماعلا فرع له ؟ىرخأ بكاوك نم ةدفاو تءاج مأ بكوكلا اذه ىلع ةّيرشبلا تاقولخملا
 .hi كان له ؟خاستسالا ملعب ًاصّصختُمًاناع ناك مأ ؟يرجحلا رصعلا يف شيعب حو ناك له ؟هعاونأو هلاكشأ
 .ةئاروت تاحلطصُم نع DU نْيَحلطصُلا gjin نأ مأ ؟نيٌئئرم ريغ ةسلابأو نيطايشو نج

 ,ينوناقلا يمامتجالا يبطلا au Jan نيملسملاو نييحيسملاو دوهيلا دنع ثانإلاو وكلا ناتخ تمصلا ةرماؤم )90

 .2003 , يوادعسلا .Ji د : ميدقت . بيذلا يماس .د
 يتلا ركفلا يف - يحيسملا RN ركفلا يف  ٌيدوُهيلا يني ركفلا يف ناتخلا ci لدا - و ناتخلا فيرعت
 راضملا  نيَسنجلا ناتن É را ارضألا  ثانإلاو رو ناتخ نع ةجئاتلا مالآلا tin لدم او ناتخلا - يمالسإلا

 gyal- لدجلاو ناتخلا  يعامتجالا لّدَاو ناتخلا  نْيَسدجلا ناتا ةموع jh ةّيحصلا دئاوفلا - Ed out ةّيستجلا

 SN نم باتكلا اذه :باتكلا اذه اهميدقت يف يوادعشلا لاون ةروتكذلا لوقت .تاّيناكمإلاو JË نيب EH عم
 ذيمالثلاو is ناّيشلا لوانتُم يف نوكي ْنأو Ru اندالب يف LES ْنأ 54 ؛اذه .ةّيبَرَعلا ةبتكملل ةّيرورضلا

 M نم ةقحاتلا SM pÉ Et ةفاقثلا Je يف ةححلسألا دحأ ä .تاعماجلاو سرادملا يف تاذيملتلاو

 ةميزه ىلإ ةّيلقعلا ةميزهلا يدون che Jas ىلع cal ناب 7 بيردت يف ميلعَتلا ماظن لشفي تح à ؛ةّيقيفحلا

 يتلا ديلا هّجوُب يذلا وُه لقعلاو «برحلا وأ نيّدلا وأ ةسايّسلا نع ةلصفنُم ريغ ةفاقثلا نإ .ةّيداصتقاو ةّيركسعو ةّيسايس

 a وأ ف يتلا كف

Y PAINI Tطسوألا قرشا طفن ىلع ةفطاخلا ليئارسإ برح  Lacدعس ناورم : ةمجرت.ز لايف وج. (انيخيش)  slt 
 2 2003 Tirطو 2005.

  9ضرف امدنع 1941 ماع ىلإ دوعت ابر لب يليئارسإ ًاراكتبا تسيل رخآ بعشل ّيطفثلا نوزخملا ةقرس ةركف
 ةّيكيرمألا باهرإلا ىلع برحلا) لالخ طفّتلاب نابايلا ديوزت ىلع ًالماك ًارظح تلفزوُر  (JYIباتكلا اذه يتأيو

 يتلا ه نيخبش « يلمع حضفيل  ce(ليئارسإ) اه  Jaىلع تايجهلا الول ءاهقيقحتل ْثَعَسَو «قارعلا طفت ىلع
 زكرم  ALN à telنش ىلع مزعلا (ليئارسإ) تدقع نأ دعب كلذو ء2001 لوليأ يف , Àبونج ىلع تغابُم ءادتعا

 ىلع ةرطيّسلا ماكحإل .قارعلا  daitنمو .ةّيبونجلا ةّيطفتلا  kÉطفتلا لقن بيبانأ طخ مادختسا  QJًاقباس دوجوملا



 تعس طّطخُما اذه ذيفنت لجأ نم de يكيرمألا بتاكلا حّضوُي LS ءافيح يف اهيفاصم ىلإ طفتلا EA (نيالباّتلا)

 اوردي نأ نوُد - ةعيّشلا نيملسُأا ضعب LA فيكو dE لامشو قارعلا بونجج SN ىلإ (ليئارسإ)
 FE طيطختتلا اذه ءارو (ليئارسإ)

 Cle يش ال طيطختلا مت فيك

plieدهعملا يف وِضُع وُه يذلا رتراغ يج نييعتو نيسُح  oseنوكيل «ّيموقلا نمألا نول  Es ist 
 دسألا LÉ ٌيروّسلا سيئّرلا لادبإ - دعنا مي نأ لع قارعلل تقوم as يبلتلا دمحأ رود قيس م قارعلل

 مل ؛ْنكلو sel رصعلا ىلإ اهتداعإو اهريمدت يرجيس هنإف ءاذه ةّيروُس تضفر اذإو ءيبلشلا دمحأل رغصألا خألاب

 باتكلا اذه ايانث يف زلايف وُ ٌيكيرمألا بناكلا اهفشكي ةّيَرسو ةريثُمو ةقيقد ليصافت eu sh ايك روقألا رست

llةمزأللا طئارخلاو روصلاب . 

 Hju ملاعلاو اكيرمأم كحي ْنَم ىركلا تامارهالاو ةّينوساناو LNÉ ةئيهلا مرسلا يراَتلا رسلاب مكحلا( 2
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 لضفأ ىلع ةزئاحلا تاعيبملاو زميات كروُب وين ةفيحص بتاكو روهشما يكيرمألا بتاكلا موقي لهذملا باتكلا اذه يف

 لالخ نم «ةئبتخملا ةرطيسملا ةغمدألا ب كلذو . ءافخ ماعلا رارسأ رثكأ صخمتو فاشكتساب سرام ميج تاعییلا

uséىلإ لوضؤلل  jsi؛ةقيقحلا  taieةطامإب  pنيهاربلا نع  $kرمألا باحصأ  LÉ CAN 
 مهسألا قاوسأب ok LS .اهفاقيإو a عالدناب ge  ةداع  نودّكمتي نیلا مه م ملاعلا يف ثادحألا
 مهو. .ةيموبلا رابخألا ىلع نورطيسُي pl A> SE مهق ىلع نوظفاحي LS ete ىلع دئاوفلا بنو يلام

 و EEST ةّيئالثلا ةئيهاو ّيكيرمألا ةّيجراخلا تاقالعلا سلجم راظنأو ةياعر تحن هلك كلذب نوموقي

CIAلالخ نمو هة اتلا نيهاربلل هيّضقت لالخ نم . .ناكيتافلا ىتحو  el douموقي  ga ee 

AUMعئار ليلحت يه ةلمذلا ةجيتلاو ةّيرشبلل يدق عراب ا ةرصاملا تارماولا هذه نب طرت  SA 
 نم .انتايح نوُؤُش مكحن يتلا ة E تالا لع bya يقل يهو I) روم نع ابق ناك اهنم 0 برات
 ab يه ام .ناطيربلا LS el a ام . HN ÉD ةثيفا ةمّظنُم يه ام :باتكلا يف لا ءايشألا

 يه امو .تايظنملا siy É É pall مهتالئاع نيطاسأو دوُهيلا ةقالع يه ام ohe ريد ةمّظنُم ام .يتانيمويلإلا
É galliامو  Wideةّيجراخلا تاقالعلا سلجم ةمظنُم يه ام .اكيرمأ - ًاًيلغف - مكحي نمو .تايظنملا هذهب  

 ةيلوذلا نوُؤشلل ES دهعملا Ha“ طايتحالا ماظنو لالا رارسأ .دليشن دليشثوُر لآ .ناغروُم .Ji رلفكوُر لآ ّيكيرمألا

à pit Ga)ام «نیکسرو سيدوُر  Jes Àجيلخلا ديدحلا  Das Glجيلخلا برح «هيلع ةرطيسلل  
pe 0 A Tiaiبرا 0 بابسأو  

 38 يكيرمألا زربُيو peues ماَّدَص مهودع نع ًاديعب ؛ىرخأ نادلُب ىلإ

 سار ta فيكو t انيخيش  ةبامع نم يالا عربا يهو 9 قارعلا ة
5 

iطفتلاو نا راو ألا شویو . 

ee si paies E Enلكيلا ناسرأ و " erترا  
xl erزاغلإلاو رارسألا  

nb Les ةقلقُ ةعربط نم هيف اهب En y باكا نه sois 
 ةيؤر  AAاهناكمإب ةديرف  BL..؟هج نيأ ىلإو ؟انلوُصَأ يه امو ءانماع

 تامظنلاو ةينوُالل( SE le La 93زمو  LSطو 2004 2طو 2003 ]ط ومه ديجلا دبع 3 2005.

  ofةّيفخلا ةّوقلا ةبيط يف ىلعألا  - Dosiةعامج  AYIنوشاشحلا  ةّينافرعلا ةّيصوُنغلا  اهتدابعو ارتيم _
 ا نوثناروُثلا البهائيّة   À-سراحلا كاللا بابحأ  نوماّسفلا  ّيدرولا بيلَصلا ةعامج انودراغلا لکیخا ناسر

  LLالماشونيّة:أصلها  نُشُوءها  تعريفها  نيميلا  ةّيبَرَعو ةّيماع ةّينوُسام ءارسأو  اهلفاحم  ؟اهمسا نيآ نم



 حلاصل دينجتلا  ةسايسلاو ةّينوشاملا ؟اه عضخي يتلا تارابتخالا امو ؟تاناحتمالا ام E بستنأا اهمسقُي يتلا

 تطقس فيك - ممألا ةبراخت - اهريغ ءيش الو ةاروتلا  نايدألا ةيراخُم - هوُملَتلابو DÉN ةّينوشاملا ةقالع _ دوهيلا
 - ميظطتلاو ئوسال لكيلا ءانب  نيطسلف ىلإ دوهيلا ةداعإ - ةّيسنرفلا ةروثلا ترّجفت فيك - - ةبسورلا ةروطاربمإلا
 نم نئينوساملا ريهاشم - LS دالبلا لقاحم - اكيرمأ لفاح - ةبوروأ je - لف لوا ميقأ فيك LAN ةّينوشاملا
 Andes à re ءاّبحأ - ةئناتيروُيبلا  ةّي [EAU برغلاو قرشلا

Sdداحتالا ةّيملعلا ةّيكارتشالا  Aمروفيرلا ماعلا  FAعم باتك تسر ديوُرث - -تيشونأ -  
KZ entةبتكملا يف ةوجق دسي باتك .تاّيعمجلا هذه باستنالا متي فيك حرشيو ةماعلا  TPNيربو  

 A7 تامل ا هذه لثم سيسأت ءارو ٌمهألا ببسسلا اوناك نيذلا دوُهيلا حضفيو

 2002/3و2و ١ , ظفاحلال اضت دمحم . ريركلا JÄN سومادارتسوُتل يجانالا ةاروتلا ةسايّسلاو ةءوبنلا نيب ةقيقحلا(4

 .2004 4طو

 ةقالعلا يه ام ؟ةيوون لش UAI Éa برض ىلإ اعد ن ريصم ام Sieg يلاعلا ة اجلا زكرم LA à رایہنا ناک له

 Las ةيليجنإلا تاءومتلا كلت يه ام POL رخآ يف he ةّضق ام ؟رّصن ذخوُبن نمز لبابو نآلا قارملا نيب
CESنوُيحيسملاو دوُهيلا لعفي اذام ؟ةّيماعلا ةسايسلاب اهتقالع امو  ostisةياهن ودبت فيك ؟مههاءوُبُ هاجت  

 aslla لبابو قارعلا ؟ميركلا JA سومادارتسونو ليجانألاو دوُملتلاو ةاروتلا لالخ نم (ليئارسإ)و دوُهيلا

 (ايناطيرب  اكيرمأ) دوُهيلا JÈ له ؟لباب ىلإ مهابسو i وبن مهرسأ فيك دوُهبلا يسن له «سوُادارتسوُنو
 ءاهريهاشمو اهتأشن o GA ةّيحبسملا ؟قارعلل ةّيوون ةبرض OUR نوكت نأ نكمل ن له ؟قارعلا نم ماقتنالا

 نودجره ةكرعم «سوُادارتسوتو ليجانألاو ةاروتلا تاءوببو نوئكيرمألا نوُيسايتسلا ga ASE تالو ووپ
 له ؛سوؤادارتسوُو SL ةاروتلاو دوُهيلاو نيطسلف .ةّيكيرمألا ةّيدوُهيلا تارماؤْملا ؛ةثاثلا E ةّيووتلا AU برحلاو
 .ةساينسلاو e JAN نيب ةقيقحلا باتك لالخ نم ةلهذألا ةقيقحلا فّرعتنل !؟ةمايقلا موي أدب
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 دعب ؛يمالسإ سايس هقف سيسأتل دعاوق عضو لجأ نم دجاج ةّحلُم ةجاحلا تدغ تالاب تقولا اذه ينو نزلا اذه يف
 LA. Ge be ثحابلا لوائتي .ةيجهنمو ًاسيسأت cast هقفو تالماعُلا هقف يأ sil حص نإ يداعلا هقفلا عيشأ نا

 ةسردما ىلإ الوُصُو يلزغلاو يدرواماو Eas نباو يبطاّضلاو نودلخ نباو ةفينح يب أر ورم .باطخلا نب 22 À ةيمالسإلا

 LUN هقفلا ليطعت بابسأ يه ام حصو م .يمالسإ سايس هقف دعاوق ىلإ ةجاحلا اذامل és .ةرصاعملا ةّيديدجتلا

 .يمايسلا هقفلا ءانغإ يف ّيمالسإلا تاعماجلا روق ىلإو ey ةقالخلاو قارشتسالاو العلا ىلع جّرعُيو .هرهاظمو ّيمالسإلا
 ريسفتلل ةلّضؤُم دعاوق وحن يف ثحبيو ؛ىسيعو als حو ءاينألا دنع LAN هقف ثحب ىلإ ثحابلا ري ابك

EANنمو . ميركلا نآر قلل  Jeمالّسلاو برحلا دعاوق ْيأ !اهشيعن يتلا ةلحرملا هذه هقف ىلإ . eusتاحلطصُم يف  

 ءيشب- - قّرطتي اهك ÉE JAN يف تاحلطصملا هذه نم JS طبض ةيفيكو- برحلا- مالّسلا لاتقلا ...داهجلا :لثم ةديدع

 .(عقاولاو عرشلا نيب نيب JA نايكلا عم AI لاثم) فاعضتسالا ةلحرم يف برحلاو AN دعاوق ىلإ - - ليصفتلا نم

 مالتلاو ناسنإلا قوُقُحو SAN سلاجملاو ةيطارقميُدلا يف ثحبيو LU ةلحرم ين مالّسلاو برحلا دعاوق ثحعب ىلإ لصيو
 هقفلا دعاوق نينو .ةيسايتلا ae p يف مالّسلاو برحلا دعاوق ىلإ جربو . .يمالسإلا ٌيسايَسلا هقفلا نازيم نم يلاعلا
 مادص مآ تاراضح راوح À نآلا ثدحي ام لهو .رخآلاو ةلوعلا لوانتيو .تارّيغنملاو تبا نيب ّيمالسإلا ٌيسابَسلا

 ةفالخلا يف ًالَّصفُم D تاطلسلاو ّيسايشلا هقفلاو So تاو باهرإلاو GI asli يف ثحيي ثحبي LS ؟تاراضح

 ةأرلاو تاسلا ةلودو ةئألاو ةّيفئاطلاو «يئارولا ماظتلاو ىروّشلا ts لحلا لهأو ls ناطللاو ةمامإلاو

 برحلاو ّيمالسإلا .وقلا راوحلاو JAN ماظنلاو oÅ هقفو ةلودلا هقفو هيقفلا ةيالوو os ةيسايشلا قولا

 اهآترا يتلا دعاوقلا ددعُي RAC RAM Go يلاعلا Es EAN as Pc ةيراضحلا

 PA هقف سيسأتل حلصت
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 /ىسيعلا ناميلش /.دیردمو نیلا روس نیب وي تاذ اهرطعو اهدرو ْث د يتلا نيتاسبلا لفط .ىدرب لفط ابق رازن
AE Sl-خيراتلا ءارعش ةلفاق نم رعاش ةعيبر يبأ نب  SANرعّشلا ةسرذم وم ينابق رازن َّنكل  GAشيعي ؛ثيدحا  

 تعنُم دئاصق هند نيب حضي باتكلا اذه اذه . /مساقلا حيمس /.فقنلا بابشلا نم لايجأو ءارعُشلا فالآ اهح وو ىلع

 عا ةصق باتكلا اذه يكحب LS «تزيجأ دئاصقلا هذش اهبحو EAN ريهاهجلا طغض تحت أ ؛ deb ن JE رازنل
 ةّمحتسملا - code ةسكتلا رتفد ىلع شماوه رمقو شيشحو pó :دئاصقلا هذه نم ؛ةزاجإلا ة :رداصلا وأ

uséريغ  kepiاهنمو «قالخألا ةَجُحِب تمنُم دئاصق اهنمف ...اهريغو  سيقلب  adeةّجُحب اهنمو «نيّدلا  
 ..و ةسايّسلاو عمتجأا

SÅN Aepاهئ يمج نم) يكابلاةعمنو  àنيذلاحالصل بوسنلا  JAكييأ  pialحت : Ja paini 

GEهيف عمج يذلا باتكلل ةّيساسألا ةّدالا يه هذه مامو هلولا نم كلذ بحاصُي امو مارغلاو  adهم لك  
 A ةغيلبلا ظافلألا كلذ نم ا ًامدختسُم ءليمجلا ٌيقيسوُلا عجتلا بوأسأب fe امو مارغلاو قشعلاو ّبَحلا
 يكحي As pe نمو ةعاربلا نم ولخت ال يتلا رعشلا نم تايبأب كلذ صخب 6 اهفصي يتلا ةلاحلل
 تارفزو ناجشأو تاهآ اقلاو ةرطتلا نيام te ةّصق لالخ نم هلع كلذ فلول

 كلذ ,ةءارقلاب عتمتسي هلعجيو «ئراقلا À ةّصقلاب طيب ام لكل قداصو غيلب فصوو uilhs ثادحأو تاربعو

 À N كلذ لوقن .رصعلا كلذ يف بدألا عقاول ةحضاو ةروص AE يذلا يكابلا ةعمدو يكاشلا ةعول :باتك وُه
gaًابيدأو ًارعاش ناك دقف- تايفولاب يفاولا :هباتك لالخ نم هب رهتشا ام وُهو ًاخّرؤُم هنوك نع ًالضف -  aa fast 

 .باقلألا نم كلذ ريغو هديجُلا ٍرعاَشلاو نامّزلا بيدأ : À هل مجرت ْنَم ضعب لبق نم فصُو
īpa l9 8(ةّيفسويلان ساحل او او ةيناطلصلار داونلا) يبويألا يذلا حالص :رصالاناطلصلا . 

 .2005 2طو 2003 ,Tha شييإدمحأ . د: قيقحت ME ١ نبا يذلا ءاهب

 y code يف ربكألا هراصتناو GEL» هلا عم هبوُرُحو هداهجو YAN نيّدلا حالص دلاخلا لطبلا ةريس ىقبت
y ülانخيرات تاحفص ر عصنأ نم ةدحاو ىقبت  GAيمالسإلا  Aردارتلا « عئاّرلا باتكلا اذه يف.  ÉLEI 

 هلايعأو ريبكلا انلطب ةايح نع ةرشابمم ةياورو بح ةر وص داّدش نبا نبدا ءاهب GS لقني » ةّيفسوُيلا نساحملاو

Nosدهاشم ءقداص تّ نابع دهاشك ءان روصو .  fe,اهب ىلع ينل ةميظعلا الملا نع ةفيلب  SIM 
 seb نرتقيل le نيّدلا جالص مسا عفتراف ءاقدصألا هب ءادعألا همرتحا ىّتح Ni gi حالص رصانلا
 ادم اًهتبجنأ يتلا تاّيصخشلا مظعأ نم ًادحاو  ةرادج لب  هبحاص ودغيلو .فيرشلا سدّقلاب نرتقيلو هداهج

ENنا ًارخف نيّذلا حالص انناطلُس ىفكو .اهخيرات دادتما ىلع ءاعمج ةئرشبلا لب ءال :ةّيمالسإلا  LÁNلبو هلضفب  
 رصاتلا انناطلش َّنإ. هعابنأو هئاقدصأ لبق هادعا نع تردص دق تناك هتمکحو 653 هتعاجش نع ًالضف .هخاسنو

ip Leنيذلا نم دحاو  JEمهيف : plمهدحو جيسن . 
 2003 , يردبلال امج. 31 ةرصاعلا ةيدوهيلا ةيلوصألا يف ةسارد :رمحألا قيسلا(9

Eبازحألا  .ةينْوَيْهّصلل ساكعنا (ليئارسإ)و :ةّيدوُهيلل ساكعنا  EUنيب كرئشُما مساقلا يه ةّيليئارسإلا  
Ehala séةيدوهيلا ةيؤّرلا ره رهوجل ديسجت بازحألا هذه ةّيمؤقلا ةفيظولا ّنإ د . .«ليئارسإ) و  Eee 

 AM يه ام - .ةّيدوُملتلا ةيؤرلا ES اهلكف طسولا /ينيميلا / راسيلا نيب ّيجينارتسا قرف كانه - - سیلو

 تاهاجنالا يه ام  ؟كيئارسإلا End ركفلل ةّيساسألا تايّسلا يه ام  ؟ةّيدوهيلا GU ةّيخيراتلا تاهاجنالاو
 يف ةيلوبهصلا ةكرحلا ةأشن  .ةّيليئارسإلا يبدل بازحألا روطتو ةأشن - SÉ aN ةكرحلا لبق ةثيدحلا ةيدوهبلا

Vifمينوُميا شوغ ةكرح = .ةّيليئارسإلا يذلا بازحألل ةّيِجوُلوُيديإلا تاقيبطتلا -  Mةّيطارق  Sa 
ERA]عارضلا راطإ يف ةيليئارسإلا هيلا بازحألل ةّيموقلا ةفيظولا يه ام -  aeai g FNريجهتلا  

 cadet - .ةيليثا ارسإلا PTE ةيسيئرلا ةينيذلا E À Sound ةّينمألا ةفيظولا  باعيتسالاو
 دادعت - .دوهيلا Ski دينجت يف ٌليئارسإلا شيجلا عّسوت - .1967 دعب ai PEAN agas ةديدجلا ةّييّدلا

 .تسينكلا تاباختنا ضوخت يتلا 653682 نايكلا بازحأ



 »2003, يردبلال امج .د , ادغ à مويلا « سمأ نوراش مدلا كتم( 0
 ملف رمز ًاضيأ - وهف «ةمكاحلا ةّيليئارسإلا سولا يف دحاو دف وُ ام ردقب JEA وأ ليرا وأ نوُراش كيرا نإ

CES AS Erزمرو  EEناحيشاملا رصعلاو «يدوُهيلا حيشاملا - .مه ةبستلاب * حيشام « . - 
 ۔ رزتاك مارفا - رازاش ناملاز - يفز نب قاحسإ - نعزیاو ميياح - + ىلوألا ةجردلا ونطاوُم  ةّيناحيشام ا ةعومجملا

 - نيبار قاحسإ  ريثام ادلوُع  لوُكشأ يفيل . تيراش يشوُم - - نوُيروُغ نب ديقيد - غورتربه ميياح  نوفات قاحسإ
 < 101 ةدحولا نم نوُراش ليرإ à ose ليرا - . كارب - AUS  زيريب نوُميش - ريماش قاحسإ  نغيب ميحانم
 .(ليئارسإ) لبقتسُمو ةّنوُراّشلا ةرهاظلا EÉN (ليئارسإ)و -os !! نوناقلا قوف َنوُراش_.101 وليكلا

 .2003 , يردبلا لامجر 3 صْنلا ليلحت يف ةديدج ةيركف ةسارد نآرقلا ةمدنم ١

OAةّيرشبلا عئابطلا مئالُي يذلا دلاخلا هللا توص وُم  BAIدوُجُو نو ؛ةابحلا عم  SANريسفتلا - يل رارمتسا  

 اذاك - .نآرقلا مولع ب EAN ليلحتلا صئاصخ - .ناجلاو ةكئالملل سيلو ءناسنإلا لجأ نم لزنأ نآرقلا .ليواتلاو

 jbl فيك - ىلا ةروش- ليلا ةروُس - سمّشلا ةروُس ؟ةرئاذلا هذه جنان يه امو ؟نآرقلا ةسدنه و ةرئاذلا
 ةرقبلاو ةحنافلا OT  .نآرقلا ليلحتلا نم ةّيقيبطت جذاين - ؟مف ةرئاذلا نيب ةقالعلا يه ام ؟ةملكلاو مْفَرلا طل
 ةربعُم ةروُص ًانوكُ ماقرألاو تاملكلا نيب ليصأ لعافت يه ةسدنفلا ؛َنذإ .لبقتسلاو نآرفلا قّلَعلا ةروس- صالخإلا ةروُس

halaiتالکل لا اه ةروُ  Ky M nsاذه يف انموهفم بجومب ةسدنه يه لب ر الو ةملك تسيل  

 تافصاوُم هيف GA ةسدنه هللا مالك نآ FA LL ًامالك وأ ÉNS ةسدنه تناك ًامالك ةسدنحلا تناك p .لاجملا
EAP 

 .2006 2طو 2003 1ط, ناتسرهش يرام .د؛ ةمجرت» قياتشلكنف نامرو amd دولا ص في2
 .tasj "ومعنا ge ا ضوع us james pt يف ودي" :لاي يد ةعماج ريدُم فلوق بوكاج دلونرآ ماخاحلا لاق
 [CARE ةمدقت À تسوُ fi à #3 REONE ERT ماو حيرشت - دحاو نآ يف À بانکلا

pasين اهمظعاو ةّيركسعلا تالا ربكأ ىدحإ ّنإ .ّيزاتلا تسوُك  AAةلئاه ناسنإلا قوُقُح تاصاقنلا اهيف نإ ٌثيحو  
catعضولا اذه نع ةلئاه دئاوفو ًاحايرأ تنج دقو . .گحض دلبك اهسفن  gN EAN-3.0 رم ال  jte ep 

 o ىلإ at À نودجي امدنع ابلاغ نوشهدني ىلهأ ناك :نياتشكلنف لوقي .ًادانسو ًاَتوُبُ رثكألا ىّنح E ةهجاوم
 ةلودل ةيارجإلا ةسايشما ريرت امولمعتسي يلا ملا À طسبألاو ديحولا باوجلا زال ةدايإلا لالغتساو ريوزن - ريبك

 Dl تسوك ولولا ةعانصل ةّيلاحلا ةلمحلا هنإ rat د ًاضيأ - كان .ةسايّسلا هذه ةدحتملا تايالولا oh (ليئارسإ)

 قنيزاكل يقالخأ ىوتسُم يف مهداهشنسا تعضو تسوق à ph نیجاتحُلا اياحصلا يباسح ىلع ةيوٌروأ نم لالا زازتبا ىلإ
 اينُدلا هب نوعدخب فيكو .هنورملتسي فيكو «تسوُک ووا دولا ES فيك حضفي يدوب نياتشلكنف .ج نامروُ . .وكانوُم

 , 7 5 4 .اكيرمأو ةبوروأو

 .2003 à ناتسرهش يرام . د: ةمجرت . بيلا يماس .د  نيملسم مأ اوناك نيدحيسم (ليئارسإ) يف دوهيلا ريغ دض زييمتلا (3
 «ينيطسلفلا لاضتلا) فلا ةرودل نوكي نل هلأ Es بعشلا لال , لضفأ مَ يف مهاسُي باتكلا اذه نإ

aeتاسرامتو نيناوقب ةدّسجتُمو ةلثمتُم (ليئارسإ) ةسايس تمادام  laiرارمتساب يه يتلا  Leنل دوهبلا  

Jaiىلع ٌرمتسُلا ءادتعالا جيت عيصإلاب سّملتن انلعجت ةساردلا هذه ّنإ  GASموهفم  ةيادبلا يف - "دك قي .ناسنإلا  

dl Ehو م1948 دوهيلا ريغ قوُقُح نع ثَّدحتيو 1967 31948 دعب ريمدتلاو ليحرألا نع ثّدحتي  

 ؟دوهبلا ريغل دوشنم لبقتسُم يأ لءاستي À «مهريغ د ةليسو عمقلا نوذخّتيو ءةلادعلا دولا SE فيكو 7

a age )1042003 , يعيبرلا ليعامسإ . .د ٠ (ةروراقلاو خيشلا) برَعلا دنع . 

 So اك «يمالسإلا AN لاجمل يف يفسلفلا ركفلا e pi نعو cl ft موللا طاشن نع باتكلا اذه ثَّدحتي
 نعو ءنيملسلاو بّرعلا نم EE ٌمهأو تاّيضايرلا نعو «نيملسملاو برلا GSN a oas هير بطلا نع

 .هئاملُعو كّلَقلاو ءاهئالُعو ءايميكلا



to Le M GÈNE ) 522003 » يعييرلا ليعامسإ .د  
 ءاكبلاو ti دلَجو < مئاتشلا ليك ةداع سراب بضاغو قناح عيمجلاف .بَرعلا لثم مالّظلا Gi ةفوغش ةّمأ نم ام
 رارمتسا نإ .ةّيفئاطلاو Ki ةقرفتلاو GZL مادعناو ةّيعامتجالا ةلادعلا بايغو ءصرُفلا تاوفو .لالطألا ىلع
 نوُد نم اهادم يف ةقلاع ىْؤّرلاو تارّوصتلاف .ّيخيراَتلا قاتلا جراخ نوشيعي مهلعجي بّرَعلا ىدل G gn يعولا
 ةلئسأ نم بّرعلا od sé .هنم صالخ الو كاكف ال يذلا لئوملا وك ديلقتلا لاو SN رصانعب ساسحإ

 ةاغطلا) .رييغَتلا تادّدحُمو ؛(رييغَتلا لصاوفو AUD تاّذلا تالّؤحتو ءلقعلا دت يف لما ثحبي !؟ةنهاّرلا ةظحّللا
 SES .عقاولا هجتنُي ام .يضاملا تابّسرت تاّيصوُصُخلاِب يعولا Aa SI ةجرد سايق .داقحألا ةروتاف . (نايفّطلاو
 ؟خيراتلا مدختسن فيك I تاقيعُم Éb p دعب ام .ةّينطولا ايجوُلوُميِس .(ةّيميهافملا ةفيظولا بلص يف) ربيغتلا

 dei ii .باطخلا نم بيرق ؛ثادحألا نع ًاديعب .يعوضوملاو gi ارايعم KO ىلإ ثادحألا نم . اهتم يعولا

 ال كوللاو us x تاثداحلا . (ىربكلا ةلئسألا دّلوُي ريبكلا LÉN َنّرَعلا UE باطخلا كيكفت A كرو خيراتلل

“déدعب ام  Aيذلا لجّرلا ۔لباب جرُب ميمرت .ظحاجلا  LSةفيظولا تالخادت .هفطعم رارزأ  ie ai 

dé iii7, ّيقارعلا ّناقثلا باطخلا تانّوكت نم بارتقالا  poliةفراج ةلثسأ نم ليس .(ًاعقوم ةنحملا)  

 .انيديأ نيب يذلا باتكلا وُ اذه ؛اهنع ةباجإلل Se تالواحنو
 Sana ةمجرت aprem» ديم ليئافر gode وألا قطا ةالغواناهاكرينام ( 6

 دلبلا اذه يف ساّلا.ةّيطارقُميّدلا نع - اک :dl) اناهك لاوقأ نم

di Ar ÈS A (Jaiكانم دجوُي ال  aa Àدجوُي  cage(ليئارسإ) يف شيعي مهضعب  
 نم هبْلَسو دلبلا اذه ىلإ ء يجملا يف قحا انيدل Sp ايدو ًابعش كان EN, dé ًابعش كانه َّنإ .- - يف نوشيعي نورخآو
 ca يأ لعفي نأ هناكمإب JE الو .ةيقالخأ ۍدابم ls VS ee یب نوزاش نإ برع

EY Eتنأف ؛نذإ:اناهک ىلإ لاوس  fesلن ةقبقح  a؛ ؛عبطلاب ؟بّرعلا نن  SEL 
 .نانبأ فض ىلع sl لا اهيف قفاوأ يتلا اهسفن ةقيرطلا

  ERAONديجما دبع 2 asطو 2003 ]ط 2004.

 ليئازسإ وُنبو ىسوُم - JANىلإ زشُب مل ميركلا  EAنمز يف ةّيدوُهيلا ىلإ رش 4 ميدقلا دهعلا  ىسوُم نمز يف
 ت یتم ؟يواهس باتك ميدقلا دهعلا له - ىسوُم ةلاسر ةقيقح - ىسوُم “ čحاولألا  ىسوُم ةارون ؟اهنيودتو ةاروتلا

 مدع تابثإو  هئانبأو ميهاربإ ةّيدوُبي مدع تابثإ | ناميلس - دوادو روبزلا ؟ةاروتلا ريغ يه لهو  Logeىسوُم

 اأشنأ ايمحنو ارزع - ؟ةّيدوُهيلا تأشن فيك ؟سّدقْملا باتكلا دوهيلا ترهظ ىتم  ناهيلُسو دوادو طابسألاو

 اليهوديّة  .ةّيدوهيلا تايس

  )8وُمه ديجملا دبع نرقأ ف يكو ارزع دعب ةيدوُهيلا , 0
AT نودبعي مه pl ؟دوُهيلا هدبعي دحاو dif كانُه له = تادقتعم ا - قالخألاو ةاروتلا  اهّلُك رافسألا نيودت خيرات 

  fideةفلتخم اياصو  ىنّرلا لوح اياصو  ءاسنلا نم تامّرحْلا ةّيقالخألا اياصولا اياصولا - سوُفطلا - oeyمويلاب
 .رخآلا

  109ملاعلا ىلإ دوهيلا ةرظن ةيدوملتم يهافم(  aوُمه ديجلا دبع 2 Tiطو2003 2005.

 ىتم  SASد ةّيحيسملاو دوُملتلا ىرخألا ممألاو دوُملتلا هيلع دوُدّرلا  هتّيمهَأ  هتمحرت  هفيلأت  هعمج  هفيرعت ؟ ,
 دولا حيسم  aE- gelsن نم دوُملتلا فقوم  ةّيدوُملت تاعوضوم بّرملاو  mo-نيطسلف نم دوُملَتلا فقوم

EN روطن) ةلاَبق م 
«2003. BE 

  shهوبي ؟هتافص ام - بوقعیو قحسإو ليعامسإو ميهاربإ هلإ ليإ - -ىرخأ ةفآ- لعب د هوي  ليإ - دوهيلا دنع ةهآلا
asd له .خلإ ...بذكلا - ن De سنجلا بح - لهجلا  طلستلا :؟هّوْبَي تافص ام ؟ىنأ نيأ نم :دوهبلا هلإ 

z 
 ؟نودخوُم



 .2004 2طو 2003 1ط .وفه ديجلا دبع , تايادبلا ٌدنُم ةيدويلا بهاذلاو قّرفلا( 111
 oi- نوُيسيرفلا .نوُيديسحلا  ةّيقودَصلا  ةّيرماّسلا - اهماسقناو يدويا ءوُسُن - مالسإلا لبق 5 دولا

ogai- 45 ١ - نوءافلا  نوُميم نب ىسوُم نوءاّرقلا  
 ًاقيقد ًاليصفت ةلّّصفُم ىرخأ ole popa eli ةّينَْيْهَّصلا ie ogil ةّيحيسملا ةيرثوللا -زاتكشألا

 . .هعابتأو حيسملا اودهطضا فيكو .ةّيحيسملا نم دوهبلا فقوم ني

 .2004 25 3 7ط . paa ديجلا دبع . ةاروتلار وه hia ipaha باهرإلاو ةيدوُهيلار زاجلا 12 ١(

 عئاقوو ميدقلا دهعلا باتك لالخ نم ًائيدحو ًايدق باهرإو رزاجم نم دوُهيلا هثدحأ ام  حوُضوب - حرشي باتكلا اذه

 رزاجم  ىسوُم ىلإ تبت رزاجم  ىسوُم لبق ام رزاجم : رزاجملا هذه نم «ثيدحلا رصعلا ىتح خيراتلا رور de لاح لا
-giدواد ىلإ تبسُن رزاجم_ليئومص  ةاضُقلا -   JEوهاي ليبازيإ - نافوطلا بيراحتس لجعلا  نيدم هّوْبَي  

 تالايتغالا  ةعنطصملا ةلوّدلا لبق نيطسلف رزاجم - ةفشالبلا - ةّيسنرفلا ةروثلا - رتسا - تيدوُي
 تارارقب ةنياهّصلا ثبع - 2000 À 1948 لبق نم نيطسلف يف sAN ريمدت نيطسلف ءايعُرل ارسإلا ةّيدوُهيلا

 باهرإلاو لتقلا Gi de نونمؤُي يتلا دولا بث نمو ةاروتلا نم TASS باتك .ريثك اهريغو sd ممألا

sstةه 3 نم راع ةمصو وهو  GÉNIEنيبج  oaمهنيبج يف دوُهبلا ظن ةهجٌو نم فّرشُم لجسو . 
 1 .2003 نا لامج دمحم .د ؟راتخملا هللا بعش Go .دوهيلا له ىربكلا ةعيدخلا 3

oski Ge 5eيذلا ءادعلا ىدم ام ؟ةوُهيلا ن 5 وأ  ÉSةتياهضلا  LUينل وأ حيسملا  

 هرکتبا ضخ ّيسايس موهفم وه راتخُلا هللا بعش ةركف نع AU يدويا موهفملا نإ :رتسبيو اتسين لوقت ؟مالسإلا
 ةّيماخاحلا ةنايذلا ساسأ راعشلا اذه ريتعُيو ماعلا ىلع ةرطبّسلل بوؤَدلا gi ىلع ىلع دوُهيلا Ja تاماخاحلا

ENروش دولل ميلاعتب دورا ذخأبو  phيف  Ailمش  apدوُيلا فصو ؟ليئارسإ و ن  
 ابوُروأ و ا اعد هيو ةينوشاملا ميركلا Go ليجانألاو ةاروقلا يف
 نوملعي نيذلا ىلإو oael ةقيقح نوملعي ال نيذلا ىلإ هّجّوُم باتكلا  ....ةبيهّرلا ةّيدوهيلا ةحلسألا  ملاعلاو
 | .... اولواجيو ءاومواقُي نأ لجأ نم مهتقبفح

 »2003 ناخب لامج دمحم . د ,مالكلل ةصرُ ينوحنما 4

 ..سنت الو «لبقث ءاشع دعب الإ LS الو .شيعلاب فتكاو ءاهلهأل Kii ءاهلهأل Dy ءاهلهأل ةسابسلا كرنا

 ..تومأ نأ دعب يل يراكذت بن ةماقإ ةركف اومواق نأ مكنم ju ٠ لك ًايبغ تسل ..ال .مونلا لبق يعولا علخا
 بجشي وهو ..نولّدقُي مُه ..أرقت تنأ ..بتكأ انأ ..لوبي di دي ! أجلي ًانيمأ ًاناكم ودغأ نأ ديرأ ال A ؟اذام

OTد تنأو هلاتقلا فرتحأ مل أل  GS iaيمل نم أزبي يذلا كلذ ديب لعفلا  
 ناك اذإو !؟ مالستسالاو ULI نع ةهرُب فوتيل لقعلا ىلع وتيفلا So مادختسا تقو bé مل1- . .كملأ نم رخسيو
 = ؟يوذت ةّيمالسإلا ÉNE Lah لعج يذلا ام - MSA سرا JA YT iit ادوعی :القعلاو لقعلا

 AU py ىلع ىنبنأ يذلا يراضحلا انجين ةداعإ ىلع es لمعتل تانادإلاو ré لذابت فاقيإ اناكمإب له
 !؟ليلضتلا ةّيلوؤسم نم polii مالعإلا هلمحي يذلا رادقملا ام- !؟ةدلاخلا ةّيناسنإلا pl قيمعتو ٠ لا

 25 نوكي ام نکیل مت ءمكيو ؛نآلاو ءانُه أدينلف الأ -

 rilab لامج حف .د : قيقحت,يبكاوكلا نمحزلا دبع, دابعتسالا عراصمو دادبتسالا ع ئابط = ةلاخرلا( 5
 .2005 3و2 004 2طو2002 19

 : نم غل ال يك يالا نم مّلعتن نأ لجأ نم دابعتسالا عراصمو دادبتسالا عئابط ats As يبكاوكلا EA يأت
 ءاڌلا لصأ نأ يدنع صحم : Us. SAME يف تادب يتلا ءراكفأ ةساردل ًالاكتسا عئابطلا EG رم رححلا

 تاموُكَحلا دادبتسا هقالطإ دنع داذبتسالاب st 23( : لوقيو . [ERA ىروشلاب DS هؤاودو ٌيسايسسلا دادبتسالا وُه

EMEلوقيو. (هرارضأ رهاظم : $Iنع أشني هفوخ َّنأل ؛هسأب نم رثكأ هتّيعر ةمقن نم ٌدبتسملا فوخ  aale 



eeنع مهفوخو ؛ٌيقيقح زجع نع هفوخو ؛لهج نع ئشان مهفوخو مهنم  pigىلع هفوخو ؛طقف لذاختلا  
 ءايس تحت :ءيش JE ىلع هفوخو el يف هريغ نوفلأي نطو ىلعو تابّثلا نم تاق ىلع مهفوخو هناطلشو هتايح دم
 bö ةسيعتةليح ىلع ةوخو كلم

 .2004 2طو 2 Th, jlàb لامج دمحم. د: قيقحت يبكاوكلانمحزلا دبع à LV ةيمالسإلا ةضهّنلار متؤم ىرقلام (6

 ةيعوت يف AN ةيلوؤسمب مهتم Dal عقاولاب EN اولواح نيذلا ةضهتلاداّور ؛ةاذقأل اندادجأ نم دحاو ٌييكاوكلا
 هباتك يف يبكاوكلا هب ىدان ام. مهرئاصم عْنُص يف رارحأ رشب مّ وکر دنا دعب مهقوُمحب I ىلع اوردقيل ءسأتلا

 نم ةّيمالسإلا ةسايتلا JE و رولا بيس  هثطخ نع لوُدعلا يف عنا Ny هيأر ىلع دحأ ٌرصُيألا بجي : اذه

 تاعوبطملاو ةباطخملاو ميلعتلا 2 يرحل Nu يه يبل نإ -  ةقلطُم ةّيكلم ىلإ م a كلم ىلإ ةيطارقُمي
Eluولو ةبجاو تعاط اجو ءلدعا نع لح ينقل اس آلا نوک دز  ÉD 

 - نيملسسملا محب Ja رئاجلا ملسُلا نم لضفأ رفاكلا لداعلا مكاحلاف .لدعلا عم ؛ْنكلو ءةبجاو رمألا يلوأ ةعاط نإ

 aj د طلستو ةيتوناقلا ةطللا لالحنا و داسف لكل اشنلا نإ - فينحلا اننيدب EN نم الدب صاخشألا عيت انرص
 يلا موللا ىلع راصتقالا نإ - hs JGH يأ sc AI ةيالو تحت اننيد لوُحُم نع ًالضف ءاهيلع

 LA رومألا يف iai ءابطخلا كرت ذإ- La das ةبضابرلا معلا ةسارد oa TNs sorti ُفعضُي
 AI ىلإ مهليمو ءارمألا راکت وه روُُفلل POSERE ساسحإلا Ai انيف لّصأت اذكهو Í كلذ اوّدعو

ilوُم داهجلا لضفأ َّنإ دادبتسالا مه ن 555 نيذلا نيقفانملا  biرْدَك  ALUمهليوحتو «ةئاعلا دنع نيقفانملا  

 نم دحاو s ANES دجن ؛اذكهو . مهئارآب اوذخأيو La ءارمألا مهمرتحي نأ ثيلي ال A نيفماعلا اهلل مارتحال

 y دق هبحاص نأ Legal اوت زجنأ دق هلأ يف ةدحاو ةظحل كشن نلف «هقيلأت خيرات هتم انفذح lt بتلا
 AA ديلا مساب
 .2002 , ناهس لامج دمحم . د. ديبعلا ةي ارقمیدو فقثما (17

 ىلع حيو aasi ىلإ وعدي ام هيفو .قهرُيو مْوُي ام هيف «تازافملاو تاهانما نع ثيداحألا ضعب باتكلا اذه يف

 ءنكلو . .ةفاقثلا لجأ نمو Ebh inh لجأ نم !؟اذام لجأ نم a كلذكو ةنكاد pally paisi GH .ةاناعملا
 رارمتسا يف لمألا [À «ةهازتلاو ةءاربلاب ضبان ناسنإ ةبرجتو يح ملق ةبرجت هلك كلذ قوفو هلك كلذ بناج ىلإ هيف
 ,لبقتسُلا ينو نآلا بف نطاولا نعو «نطولا نع اغلا

 اهتايالوو ةّيكيرمألا ةدحّتلا تايالولل ةلماش ةطيرخ قفرم . ةيروطاربمإلا ىلإ ةميخلا نم ةّيكيرمألا ةدحتلا تايالولا / 5
 .2005 ةطو 2004 2طو 2002 Tio  يدركلا ل يعامسإ : .da / نمسح يلع بيد# دادعإ ,اهخیراتو اهنلمو

 نيب اهيف ترج ةيماد ةّيلهأ ًابرح Shy ءاهردص قوف pié رابعتسالا ناك ة Rae تابالولا نأ نوفرعي نيذلا مم نولبلق

HEامو ؟اهنيناوق امو ؟اهتاورث ام و؟اهمُّدُم امو؟اهتايالو امو ؟اهروُئْسُد وه ام نوفرعي نوليلقو «نابونجلاو  g 
ÉSمهأو ةّيكيرمألا ةسايسلا اهبف ةسايسلاو نيّدلا - تارابختسالا يكيرمألا شيجلا ام !؟... امو ؟....امو  

EEEباتكلا -  Leيف ةوجف  EGALUدوا در م ت فيك نيو  Aتأشن فيكو .مهتدابإو  
 Sad تايالولا يه ام أرقي نأ رَ لَك ىلع بجي . .نآلا ىلإ لوألا سيئّرلا À اهءاسؤُر 343 ..اكيرمأ ةلود
 .نآلا هبلإ تلصو ام ىلإ تلصو فيكو ؟تأشن فيكو

D 19تايادبلا دن ةيحيسلابهاذلاو  Aka à1 ةطايخ داهن b,60 ةطو 2004 2طو 2002  

 - ةّيتكوُدلا -ea - És ةّيحيسملا Le D ليجانأ  ةدمتعلا ريغ ليجانألا - ليجانألا ىلإ ةحمل
Es Alةّيسويرآلا ةّيحيسملا قّرفلاو ةيقين عمجم ؟عوشي جزت له -   EAحولا  ÉNدعب ةّيحيسملا  ةّيئايلباَسلا -  

 -ةينوديقلخ دعب ةّيحيسملا قّرفلاو ةينوديقلخ - ربكألا ياباب - سيسرن - اموصرب - نيبيصت ةسردم ةيروطسللا ةيقبن
FF)ديحوتلا  عوبار مأ ثولاث - بآلا مالسإلاو ةّيحيسملا يف ثيلقتلا -  حيسملا يف ةدحاولا ةئيشملاب لوقلا - ةيزيفون  

esنيب  pieنبالا-يمالسإلا ركفلا يف ثيلقتلا  a-سُدقلا . 



 »2002 , يئاَرمَّسلا بجر dax ؛ ًابيدأو اناسنإيديحولا ناّيحوبأ (0
 ىندأ À نم مهليضفتو ML املا يوذ نم هب قح يذلا ملظلاو ءيديحوتلا ةايح ةريس هباتك يف فلولا لواتي

 ةفسلفلاو بدألاك ةديدع نيدايم يف رابغ هل ّق SEN سراق بيدأك يديح وتلا ىلإ ض اك 0

 .2002 . يئارِماَسلا بجر دمحم . ةيمالسإلا ر يف

 كيرلا DEN يف ةرطعلا هتريس درسيو «ناكملاو نامّزلا ين YA ناسنإلا ةركاذ يف ناضمر نع ةروُص فلولا مسري
 ديعشلا رطفلا ديعب ةّيلافتحالا رهاظملا نيودتو ب ةّيلافتحالا رهاظملا هذه نيودّتلا قيرط نع ةرصاعُلاو ةميدقلا

 .ًاًيمالسإو اَيَرَعأدلب 22 نم رثكأ يف هتايولُحو هنالوكأمو
 .2002 متر دس ؛ ةمجرت , كوساب | لييناد plus نويلاميدقلا ندألاقرّشلا يف دسجفلا ري اسأو ةيحيسلا( 122

 ES à, God À ةديقع ةّيحيسملا يف نإ وشاب ERA LU فلولا دك
 ةّيديحوت ةّيقالخأ ةلاسر تناك اهتاذب جلا ةلاسر َنأ ىريو. نامورلاو نانوُيلا بنو نم ةّيحيسملا ىلإ تذفن.ةليخد

 يلع ديكأتلا ةّيساسألا اهزئاكر ES ةّيناروت ةئيب يف عرعرتو lglg اشن حيسملافءاهيف ديقعت الءةطيسب

Élusحيسملا َّنإ .رشبلا نم هتاقولخ نيبو هنيب َماَنلا لصفلاو.ةصلاخلا ىلاعت هللا  Àیب وهل ًانبا سيلوءهللا دبع  
 ...هلل أنبا سیلو« هللا

 . 2002 , مفسر دعس » Log سلوي / لئاسر فو ةعبرالا ليجانألا يف ديحوُتلا( 23
ÉÉئاسر نمو ةعبرألا ليجانألا نم  hsهيلع - ىسيع حيسملا نأ اًنحوُيو  NEGE PASدحاولا هلإلا وه هللا  

 LE RE ةدحاو ةرابع AE نل ةّممتُمةءارق ليجانألا أرقي ن نأ si ٌرشب حبلا يا هّنأو دحألا
 bn قتال لاو نيالا ça te pal وأب نايإلل هعابنأ اهيف وعدي هسفن حيسملا
 .à ب اهيف مه حٌرصُي وأ d pts بلقنا يذلا

 .2002 , تسر د فس à اهساسأن م م يسجّلاو dih ةهبش ةلازإو pily ةينآرقلا تاز aus ةيهلالا تاّذلا( 24

 رابخأو ثيداحأ نم نيّذلا هب اوضح ام ةرث LÉ pad مساب ات  اوفرُع.ثيدحلا باحصأ slasi نم ةعامج َّنِإ

 نم ليلقو رابخألاو ثيداحألا ضعب يندر ام رهاظب اورتغاف !ناهيإلاو ةديقعلا ين EA اهولعجو ءةبيرغ ةر ّيداحآ

 م وأ قاّسلا وأ ديلا وأ بْنَلا وأ هجولاك ناسنإلا ءاضعأ نم وضُع مسا اهيف فيضأ تاريبعت 0

 ًاحيضونةمّسجملا ةوشحلا ىلع AS هبتشا يتلا ASU حيحصلا ىنعملا حيضوت وه باتكلا نم ضرغلا نإ ...

Eقلطلا هيزنت - ءالجب -  àضرغلا سيلو.ىلاعتو هناحبُس  iaiهليلضت وأ هريفكت وأ هتديقع يف دحأ ماها . 

 12002 , يدركلا ليعامسإ / نيحيحصلا ثيداحأض عب ىلع ةيقيبطت ةسارد ثيدحلا نام دقت دعاوق ل يعفتوحن )125

 حيحصو ملسُم حيحص لوح اهب غل ةبيهم ةلاه تنو ءسّدقُم ينيد ثارث لک يف ثدحي ايكو «نمڙلا روب
 هللا لص LM نع agsia كيكشتلا وأ ءاهيف ثيدح وأ دنسل y$ وأ ءامهيف ْتَدَرَو ةرابع ىلع ظفحت يأ راصف يراخُب

 نم ًافالسأ UE هلوق jee ةّيلقعلا نيهاربلاو ةّيملعلا PYDI نم اذه هيأر ىلع هبحاص ماقأ اهم cles هيلع

 -ىرنسو NÉI ىلع ًاناودُعو ًالالضو ًافيز À LA لوبقل bazis دعاوق نم هوعضو اب لمعو or ءالُلا

 حيحص ير يف امهداهتجاو ثيدحلا باختنا يف ملسُمو يراخُبلا نامامإلا A ÉIN نم مغزلا ىلعو هلأ - ًانيقب
 دقن دعاوقل ًاقبط Es اهتَّحصب لوبقلا نكمُيال يتلا وأ de ةّدقتنملا تاياوّرلا نم ددع نم LAES ل Me مل eu دنَسلا

 م. ثيدحلا ءاملُع اهرّرق يتلا نول

 2002 1 , مسز دعس : ةمجرت , ينابطابط ينيسُح ىفطصُم s ةمامإلا ةلاسم يف سلاو ةعيّشلا نيب فالتخالا لح( 1 6

 .2005 2طو

 NS عم السلا مهيلع تيبلا لهأ ةّمئأ كولش ناك فيك ؟ال مآ ةموُكُحلاو ةرامإلا نع لصفنُم رمأ ةمامإلا له
Rsةّم ةّمئأو ءاهقف هاجت تيبلا لهأ نم ةعبشلا ةّمنأ كوُلُس ناك فيك ؟مهرصع يف نيملسملا  Jalامو ؟ ؟مهتّماعو ةنّسلا  

 Be بجوُي ةمامإلا عوضوم يف أطخلا له SOU اذه يف مهو مهتذمالتل اهنولوقي ةن ةّمتألا ناك يتلا تاييلعتلا يه
 ؟ال مأ راتلا ىلإ ريصملاو ةرخآلا يف ميظعلا نارسخلا



 نالخلا ةهكافم ن نم ىلوألاةرملل ر شن ةدوقفم تاحفصاف 5 11026 Attal اورقلا ةادغ ةّيمويلا قشمد ثااوح ) 127

 . 2002 , شبيإ د محأ .د , يقشمّدلا يحلاصلا ن ولوط نبا à نام هزلا ثداوح يف
 ٍهقئارطو هبئارغو هثداوحو Ñ اصتقالاو ةبسايسلا هتكرحو عمتجملا ةابح نع ةقداصو o ةروص انل مذ باتكلا اذه
 Bite Jus اهيطغُي  ةرتفلا يف كاذنآ ةدئاسلا ةايحلا طانألو ديلاقتلاو تاداعلل او ينصو نع ًالضف
 La نوُلوُط نباب ريهشلا LE ESRA (OLII ثداوح يف نآلخلا ةهكافم) تانك نم علاقلا مسقلا نم
 E د CE د ل وعقل د كلش نوک - .1َعُي مسقلا اذهو

AE (128رخ ليمج , يدوُهيلا  «a2002  

 -۔ نامیلس ۔ دواد  ىسوُمو ميهاربإ ةدالو - نافوطلاو ةقيلخلا ريطاسألا جورا وع -l ميدقلا دهعلا ةروطسأ

 -راماث - ليحار  ميهاربإ - همدنو هعارص  هؤاطخأو هّوْبَي - ميدقلا دهعلا تايصخش تاّيقالخأ ال - دوُهيلا ءاقطصا

 2 4 san cie its du aطو 2002 1ط . ىسيعلا ملاس :ةمجرت 2004 .

 تر دص يتلا بلا ٌمهأ نم  fieعارضلا لوانتت يتلاو  GANدبع َييئارسإلا  Loبّرَعلا نيب لوألا لاصّنالاو

 1 مابألا برح - -ieii رصم يف بيرخَتلا .سيراب يف ةَ KEN تالاصنالا ؟نيطسلف تمّسُق فيك. (ليئارسإ)و
 نيس منصر نانب يف برحلا - ليمجلاو ِنوُراش دوسألا لوليأ - ديفيد بماك - Dal ماعلا شهدُي تاداتلا
 رارسألا نم اهريغو. ةّيروُس عم شاقتلا fe Ai ةقلحلا ef يف يملا تاثداحُما - ةليوطلا يتيرطلا - -ديردم رَمْؤُم
 لوألا ةّرملل فك يتلا
 2002 « نسح يلع بيد ٠ ي يرهاوجلا رعشو ةايح يف ةأرملا 0

 اذه Gé UA pa لجأ نم اهئ يتلا هعئاور قّوذت نع ًاديعب ةوسف بحل رعاّشلا يرهاوجلا أرقيال ْنَم
 يذلا رعاّشلا .ó . ىلإ نّدنل ىلإ دادغب نم ّبحأ ْنَم رطعب ةحاّوف نوكت ON انرثآ ّيرهاوجلا ناتسُب ن نم ةرضن ةفاب باتكلا

 .مداقلاب ًالؤافتو ًانابإو بخو ًالاضن ةيرعّلا هتكلمم نع س رمشلا بيغتال
 بيط.د طل ةوارقلاو ةينبلا ةيلاكشإ مامأ ينآرقلا gaii باتك ىلع در ةرصاعمو خيرات ينآرقلا صّنلا ةرهاظ )131

 .2002 .يلوبمالسا ر ماس,ينيزيت

 AN AN مسّرلاو تاءارقلا ديحوت ! SAN AN عمم فيك

iy igصنلا ت.ماكحألا ىلع  LANنم  EČاولا ىلإ  
Asasتاءارقلا فالتخا َّنأ نايب ؟تاءارقلا  

 ؛ميركلا A يف خوسلاو خساتلا دوُجُو
 ىلإ ضّرعتي مو Adag نم تباث ميركلا TAN نأ تبلت ةيليلحت ةّيملع ةسارد باتكلا. A تمكحأ باتك هلال كلذو

 ديعص ىلع هنومضم ةحص نم a ةسارّدلل لباق وهو انيديأ نيب هل وه اذه ىلع ىوتألا JA .ًادبأ قارتخالا
 NÉS َّنأل ؛ًادبأ هباطخ لحمل Las و أطخ نوكي ْنأ نكمُي ال هنومضم َّنأ تابثإ ةّيفيكو «سفنألاو قافآلا
 .لاكشألا نم لكش Ge الو .هباطخ ل اع عم ضقاننب ْنأ نكمُي

 2 , يلويمالسإر ماس )ةي دا يافا ةي (Štap عامجلا خلا داحألا 2

 ساقن D ربخلا نم ءايلُعلاو ةباحصلا فق ام ؟ لا داحآلا ريخ نم نآرُقلا فقوم ام PA ربخلا ةدئاف ام
 نكت تلا له ؟نآرّقلا يف خوسنملاو خسانلا ةركف دوُجُو hé ام . .هسفنب 2 داحآلا ثيدح نأ يف زابلألا ةلاسر

 هللا وحمي) ؟(اهسنن وأ ةيآ نم خسنن ام) : ريسفت ام.كلذ درو ةخوسنم LÉ ليق يتلا تايآلا نم gi ؟ي احلا صَل
 خوسنم الو خسان ال هلآ تابثإ ؟(مكُير نم مكيلإ لزنأ ام نسحأ La ؟(ةيآ ناكم ةيآ WÅ اذإو) ؟(تبثيو ءاشي ام
 ةشقانُم ,VÉ ردصمك هموهفم امو ؟هتّيردصم امو ؟عامجإلا وُه ام ...هتايآ تكا يذلا باتكلا كلذ soi À يف



 لاعفألا يف لصألا) ةدعاق EN ءالُعو تيبلا لآو ةباحصلا عامجإ نم ge - .يعِناَشلا مامإلا دنع عاجإلا

 AE يعرش ردصم عامجإلا ناب ءاعّدالا ىلع برت اذام .(ديقتلا

su8 مالمإلا طةيحيملا طقيدوهيلا ةئوامسلا  datةيسودنهلاو ةيناموزلاو ةينانويلاو ةيقارعلاو  

 .2005 3طو 2003 2طو 71 ]ط . يحولا للصم يحر ق

 هذه هتسارد يف ثحابلاو dis لب ةيمالسإلا É اتبتكم يف ةريبك ةرغث a هل i دجاج ماه باتكلا اذه
ssًاقيثوت  dasءامدقلا نئرصملا ةنايد لثم ةرثدنُم تانايد يفو ةثالثلا نايدألا يف تادابعلا موهفم لوانتي  

 لثم ؛نآلا Jos نوقنتعُم اه لازام تانايد ينو ؛ءامدقلا y ءامدُقلا ناتقارعلاو

 فيكو ؟دوُهيلا ٍلِصُي فيك فرعي او ساّنلا نم مكف . Eaa Lao EAN Es نابل

osنيأ ىلإو ؟نورهطتي فيكو  optرمألا كلذكو ؟مهدايعأ يه امو ؟نوؤّضوتي فيكو ؟نوموصي فيكو  
 نآرشلاو ليجانألاو ةاروتلا نم a jt نيو لانو نين نراقُم ةسارد ةسارّدلا هذه ...و ةبسنلاب

 ی را اک ی ا زن ااو فرج à ایا یب باشا ام ةّيوبتلا EMI ميركلا

 بت يف ةعطاق لئالد دوج مغر هل سيل ام ليدبتو Jet ام ميرحتو sé يف مرح ام ليلحت ىلإ مهضعب لصو
 - ةسارّدلا ةءارق دعبو هنأ كش الو .دعب ايف SÅ تادابعلا كلت

 اعلا يفر uii تادابعلا

 .2006 4طو 2002 34 2001 2طو 2000 <1b, ja يلع بيد , تاماخاحلا ةضبقو Lg  ئاضف نيب ةيدوهيلا
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